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MØTEINNKALLING   
 

Sørum kontrollutvalg 
 
Dato: 06.12.2016 kl. 19:00  
Sted: Vektergården, møterom 2 etg.  
Arkivsak: 15/00016  
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 

45/16 16/00117-1 
Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og 
Redningsvesen IKS 

19:00 

46/16 
15/00167-
18 

Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike 
Revisjon 

19:30 

47/16 16/00098-1 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:45 

48/16 15/00176-5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 – vedtak i 
kommunestyret  

19:50 

49/16 15/00174-3 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 20:10 

50/16 15/00159-3 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 20:30 

51/16 
16/00005-
10 

Referater 20:45 

52/16 
16/00006-
11 

Eventuelt 21:00 

 
Lørenskog, 28.11.2016 
 
Tore Kampen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                        Øystein Hagen 
                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  

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

45/16 Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen 
IKS 

Arkivsak-dok. 16/00117-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 45/16 

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

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

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

fra Romerike Revisjon
2. Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS, oktober 2016 fra 

Romerike Revisjon

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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 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. Det bemerkes at for Sørum har en representant 
svart ja, og en vet ikke (se vedlegg 2).  

 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 har 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 Sørum 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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46/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 

Arkivsak-dok. 15/00167-18 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 46/16 

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

Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 kontrollutvalget Sørum kommune, 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 Sørum var 
timeforbruket 1431. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 1370 timer. 

Oppgave Forbruk 
2014/15 (pr. 
31.12) 

Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/17 

Regnskapsrevisjon 1060 900 1000 800 

Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

350 400 266 400 

Selskapskontroll 25 50 45 50 

Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyrer og 
kommuneadministrasjonen 

133 100 120 120 

Totalt Sørum 1568 1450 1431 1370 

RRi leverer en ekstern varslingstjeneste til Sørum kommune. 

Revisjonen vil presentere rapporten i møtet. 

Tilbake til sakslisten 
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47/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00098-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 47/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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48/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 – vedtak i 
kommunestyret  

Arkivsak-dok. 15/00176-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 48/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak til etterretning, og vedtar utkast til

plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.
2. Planen sendes kommunestyret som orienteringssak.

Vedlegg:  
1. Kommunestyrevedtak i sak 126/16
2. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. 

Saksframstilling: 
Sørum kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 i møte 
26.10.2016 sak 126/16, og følgende vedtak ble besluttet: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas, med følgende tillegg:

 Følgende område innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon: Administrative
rutiner.

 Kommunestyret oppfordrer kontrollutvalget til å opprioritere mobbing i plan for
forvaltningsrevisjon.

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er området Administrative vedtak 
innarbeidet i plan for forvaltningsrevisjon (se vedlegg). 

Med kommunestyrets oppfordring til å opprioritere Mobbing i plan for 
forvaltningsrevisjon har sekretariatet foreslått mobbing som prioritet nr. 1 i planen (se 
vedlegg). 

Det legges opp til en konkret gjennomgang av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 
2020 i møtet.  

Tilbake til sakslisten 
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49/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00174-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 49/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 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 Sørum 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 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
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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 6. september 2016. 
Basert på denne foreslår kontrollutvalget selskapskontroll i Midtre Romerike 
Avløpsselskap IKS (MIRA) og Norasondegruppen AS.  
 
Kontrollutvalgene i Fet og Rælingen ønsker å gjennomføre en undersøkelse i Nedre 
Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). NRI er et vertskommunesamarbeid med Sørum 
som vertskommune og det er derfor kontrollutvalget i Sørum som har innsynsrett i 
dette selskapet. Kontrollutvalget bes vurdere om det vil sette opp NRI, i tillegg til de 
to overnevnte selskaper, i plan for selskapskontroll 2017-2020?   
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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50/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Arkivsak-dok. 15/00159-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 50/16 

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 å 
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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51/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00005-10 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 51/16 

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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52/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00006-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 52/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
 

Saksframstilling: 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


RAPPORT REVISJONSÅRET 2015/2016  Side 1 


1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 


1.1 Formål og organisering 


 


Romerike revisjon IKS (RRI) utfører revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal skje 


gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i deltakerkommunene. 


Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  


 


RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 


kompetanseområde. 


 


Selskapet skal også: 


- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 


- veilede om regelverk m.m. 


- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 


 


Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene 


Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Rælingen, Skedsmo, 


Nittedal, Eidsvoll og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 


kommunene per 01.01.2011. 


 


 


Organisasjonskart for RRI: 


 


 


 


 


 


RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra 


revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev hvert år. Selskapet utarbeider også 


kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 


Daglig leder 


Stab/støtte   


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


(FR) 
Regnskapsrevisjon (RR)  


 


Adv/adv.flm 







ROMERIKE REVISJON IKS 


RAPPORT REVISJONSÅRET 2015/2016  Side 2 


  


RRI sitt oppdrag er å se etter at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt innenfor regelverkets 


rammer, og at politiske beslutninger blir fulgt opp og iverksatt. Revisjonen utgjør en viktig del av 


kommunenes system for egenkontroll, slik det er nedfelt i bestemmelsene i kommuneloven. God 


egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. 


Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at regelverket etterleves, at 


ressursene forvaltes på en effektiv måte og at vedtak blir iverksatt i samsvar med kommunestyrets 


forutsetninger.  


RRI er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. 


Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal 


være preget av god service og effektivitet. 


 


1.2 Styrende organer i selskapet 


Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 


vararepresentant, fra hver eierkommune.  Leder av representantskapet har for 2015/2016 vært 


Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   


 


Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer: 


 


Odd Magne Gjerde Leder    


Erik Myhrer  Nestleder  


Sonja Irene Sjøli Styremedlem  


Ingun Sletnes  Styremedlem  


Arne Bruknapp Styremedlem  


Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 


 


1.3 Ansatte 


RRI har 24 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer, jurister og 


en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid kunnskap om 


kommunene på Romerike.     


 


1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 


Avdelingen består av 14 regnskapsrevisorer, herav 3 oppdragsansvarlige revisorer som deler 


oppdragene mellom seg. I tillegg til regnskapsrevisjon, bistår vi kommunene med veiledning 


innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med 


kommunene står sentralt i dette arbeidet.  


 


Oppdragsansvarlig revisor for Sørum kommune er Camilla Eide. Hun har en bachelor i revisjon, og 


har jobbet med revisjon i lengre tid, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av kommunen 







ROMERIKE REVISJON IKS 


RAPPORT REVISJONSÅRET 2015/2016  Side 3 


er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av spesialrevisorene Roger Gulbrandsen og 


Jan Arne Rasmussen. Roger Gulbrandsen har utdannelse innen organisasjon og ledelse med 


kommunal økonomi, i tillegg til å være utdannet faglærer i økonomifag. Jan Arne Rasmussen er 


utdannet skatterevisor. Begge har lang erfaring og god kompetanse innen kommunal økonomi og 


revisjon.  


 


1.3.2 Avdeling forvaltningsrevisjon, andre undersøkelser og selskapskontroll  


Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne imøtekomme kravene til effektivt gjennomføring av 


revisjonsprosjekter med høy kvalitet. Avdelingen har solid erfaring og høy kompetanse om 


kommunal forvaltning.   


 


Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist.  


 


 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, kommunalkandidat og diplomert 


internrevisor.  


 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, doktorgrad i historie 


 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 


 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, hovedfag i sosiologi 


 Miriam Sethne - forvaltningsrevisor, bachelor i statsvitenskap 


 Hanne Tømte – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap  


 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap og master i 


europastudier. 


 Hung Tien Vu – forvaltningsrevisor, master i økonomi og administrasjon (vikar fra 


01.08.2016)  


 Øyvind Schage Førde – Jurist (advokatbevilling) 


 


 


Avdelingsleder er oppdragansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  


 


1.3.3 Administrasjon og støtte 


Avdelingen består av daglig leder og to 50% stillinger. I tillegg til det daglige administrative arbeidet, 


bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 


 


Daglig leder, har samarbeid med ledergruppen ansvar for ledelse og utvikling av selskapet.  
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2 OPPGAVER OG LEVERANSER 


2.1 Oppgaver 


De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  


 


 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske intern 


kontroll. I tillegg: 


o Attestasjon for kompensasjon for merverdiavgift 


o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 


o Andre attestasjoner  


o Revisjon av spillemiddelregnskap  


o Revisjon av pasientregnskap 


o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 


o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 


o Veiledning innen regnskap og avgiftsproblematikk, internkontroll, selvkost, finans 


m.m.  


 


 Forvaltningsrevisjon i kommuner og kommunalt eide selskaper etter bestilling fra 


kontrollutvalget, jf. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret.   


 


 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 


kommunestyret. Planen legger opp til kontroll med alle selskaper som kommunene på 


Romerike har eierinteresser i en 4-års periode. 


 


 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 


uregelmessighetssaker.  


 


 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 


 


 RRI yter veiledning, service og bidrar til utvikling for kommunene på Romerike ved bl.a.:  


o Holde erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike 


der RRI er arrangør.  


o Delta på samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 


o Bidra med kompetanse og veiledning innenfor økonomi, regnskap, kommunal 


forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 


o RRI holder en rekke foredrag innenfor ulike tema som kommunene ønsker satt på 


dagsorden, bl.a. kommunalrett, selskapsrett, anskaffelser, internkontroll m.m.  


o RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og er tilstede i kommunestyremøtene når 


saker fra revisjonen er oppe til behandling.     


o Vurdering av spørsmål som kontrollutvalget ber om når de oppstår. 
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2.2 Leveranser til Sørum kommune 


Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2015 til 31.5.2016 (revisjonsåret). Det er av den 


grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  Tid til disposisjon til 


regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 


fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden som 


rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  


 


Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket 


mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune få noe mer tjenester/produkter ett 


år og et annet kontrollutvalg/kommune noe mindre tjenester. Slike skjevheter vil utjevnes over tid. 


Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som revisjonen utfører innenfor 


en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til regnskapsrevisjon enn planlagt, 


og mindre tid til forvaltningsrevisjon. Når det gjelder forvaltningsrevisjon kan det også oppstå 


forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen tar mer tid enn antatt.      


 


RRI er et eksternt varslingspunkt for Sørum kommune, i tillegg kan kommunen benytte revisjonens 


tjenester til å undersøke varslingssaker og andre saker. Varslingstjenesten og innledende 


undersøkelser i slike saker inngår i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved forbruk utover 


dette blir kommunen belastet for disse tjenestene. 


 


RRI rutiner for varslingsordningen er nå etablert. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 


prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne varslingspunktet 


og systemene i kommunen.  


 


Samlet var det planlagt med 1 450 timer til Sørum, timeforbruk ble 1 502. Samlet ramme for 


2016/2017 er satt til 1 370 timer.   


 


2.2.1 Regnskapsrevisjon  


Tabellen under viser rammene for regnskapsrevisors oppgaver målt i timer får revisjonsåret 


2015/2016.   


 


 
Ramme Medgått Ramme 2016/2017 


Regnskapsrevisjon 900 1000 800 


 


Forbruket av timer til regnskapsrevisjon ligger over budsjett. Regnskapsrevisjonen i Sørum består 


av revisjon av kommuneregnskapet og to kommunale foretak. Det har vært krevende å revidere 


både kommunes regnskap og to foretak innen de rammer som ble satt for denne oppgaven. For 


2016/2017 er foretakene avviklet i Sørum kommune. Regnskapsrevisjon for Sørum kommune har 


bestått av følgende oppgaver. 
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 Revisjon av kommunens regnskap - regnskapsbekreftelse 


o planlegging og oppstartsmøte 


o interimsrevisjon  


o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  


o løpende veiledning  


 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 


 13 stk. særattestasjoner, hvorav 3 stk. kan henføres til attestasjon av spillemidler, 1 


attestasjon av lønnsrefusjoner. I tillegg har vi utført for 9 andre attestasjoner innenfor blant 


annet, ressurskrevende tjenester, kompetanseløftet- og midler innen helsesektoren, og 


kommunalt rusarbeid.  


 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  


o krav til dokumentasjon vedrørende kompensasjon for merverdiavgift  


o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  


o notat om oppbevaring av regnskapsmatriell 


o vurdering av bokføring knyttet til opptak av nye eiere i NRBR 


 


Tiden fordeler seg med ca. 700 av timene til revisjon av kommuneregnskapet inkl. veiledning og 


annen bistand og revisjon av foretakene. Resterende timer, ca. 300 er knyttet til 


særattestasjonsjoner og kompensasjon av merverdiavgift. Dette er krav revisjonen må bekrefte før 


kommunen får utbetalt tildelte midler.  Samlet beløper dette seg til kr. 110,5 millioner for Sørum 


kommune hvor momskompensasjonen utgjør kr. 84,1 millioner.  


 


2.2.2 Forvaltningsrevisjon og andre revisjonsundersøkelser 


Tabellen under viser antall timer kontrollutvalget har til disposisjon til forvaltningsrevisjon og andre 


revisjonsundersøkelser for revisjonsåret 2015/2016.   


 


 
Til KUs 


disposisjon 
Medgått til 


bestilte oppdrag 
KUs Ramme 
2016/2017 


Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 


400 266 400 


 


Sørum kontrollutvalg fikk etter bestilling våren 2015 levert forvaltningsrevisjonsrapporten Krogstad 


Miljøpark AS – geoteknisk undersøkelse og bygging av veikryss i møte 1.9.15.  


 


Revisjonen leverte en forundersøkelse i møte den 8.3.16, som belyste tre ulike forhold som kom 


frem i pressen i kjølevannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR).  


 


Revisjonen har også bidratt i bestillingsdialog forut for forvaltningsrevisjonsprosjekter, og utarbeider 


bakgrunnsnotater til kontrollutvalget ved behov, og i tillegg har prosjektleder/utførende revisor møtt i 


utvalget for å bistå/rapportere. 
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2.2.3 Selskapskontroll 


Tabellen under viser kontrollutvalgets andel av timer til selskapskontroll.  


 


 
KUs  


Andel 
Medgått 


KUs Ramme 
2016/2017 


Selskapskontroll 50 45 50 


 


 


Timer på selskapskontrollen fordeles på alle kontrollutvalg etter størrelse (tilskudd). KU har felles 


planer og eier mange selskaper sammen. Det innebærer at et kontrollutvalg vil kunne bli belastet 


med timer selv om det ikke er levert en kontroll for det året det rapporteres på. En fordeling etter 


størrelse vil derfor jevne seg ut over en 4 årsperiode. 


 


Det er for inneværende revisjonsår levert eierskapskontroll for NRV AS og RA 2 (Strandveien) i 


august 2015.  


 


For oversikt over alle revisjonens leveranser innenfor forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre 


undersøkelser i alle eierkommuner, se vedlegg. 


 


2.2.4 Kunder - kontrollutvalg, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 


Det er vanskelig å anslå et tidsforbruk på for denne posten, fordi dette kan variere fra det ene året til 


det andre. I valgår kreves det innsats rettet mot opplæring av nye kontrollutvalg. I den forbindelse 


har RRI gjennomført fellesopplæring for kontrollutvalgsmedlemmer på Romerike i januar 2016. 


Videre er forslag til ny kommunelov gjennomgått for administrasjonen i Sørum kommune og for 


formannskapet.   


 


Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 


 


 
Antatt 
forbruk 


Medgått 
Ramme 


2016/2017 


Kunder 100 120 120 


 


Sørum kommune har et aktivt kontrollutvalg, der RRI deltar på alle møtene og bidrar med 


presentasjoner og svarer på spørsmål som utvalget har. Videre møter revisjonen i kommunestyrene 


når saker fra revisjonen er oppe til behandling. 


 


For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev der revisjonen distribuerer rapporter og nyheter. I 


tillegg er det gjennomført to erfaringsseminar, henholdsvis på temaene «Tildeling av 


sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus» den 07. april 2016 og «Psykisk helse og rus - 


helhetlige og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?» den 12. mai 2016. Begge seminarene tok 


utgangspunkt i revisjonsrapporter på området, og målgruppen var ansatte og ledere innenfor de 


aktuelle sektorer. Seminarene ble godt mottatt og hadde høy oppslutning blant kommunen. 
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Revisjonen sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til deltakerne på ett av seminarene og denne 


viste at deltakerne så på seminaret som nyttig og lærerikt.  


  


Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og ROKUS inngår også her.  


2.3 Oppsummering  


Leveransene i Sørum kommune er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til grunn 


for revisjonsåret 2015/2016. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 


Romerike revisjon.   


 


 


27.10.2016        


 


 


Nina Neset 


daglig leder 
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Vedlegg – oversikt over leveranser fra avd. forvaltningsrevisjon  


 


Leverte forvaltningsrevisjoner 
 Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 


Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 


Nittedal Oppfølging vedtak 2014 


Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 


Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 


Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 


Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 


Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 


Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 


Rælingen Psykisk helse og rus 2015 


Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 


Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 


Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 


Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 


Skedsmo 
 


Tilpasset opplæring 2016 


Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 


Rælingen 
 


Barnevern 2016 


Lørenskog 
 


Informasjonssikkerhet 2016 


Fet  
 


PPT barnehage 2016 


Nes 
 


PPT barnehage 2016 
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Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 


 


Forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid pr. 1.10.2016 


 
Kommune 


 
Tema 


 
Status 


Nittedal 
   


Beredskap skole Under arbeid 


Gjerdrum 
 


Folkehelse   Under arbeid 


Skedsmo 
 


Eiendomsskatt Under arbeid 


Ullensaker Forebyggende barn og unge Under arbeid 


Sørum 
 


Offentlige anskaffelser Under arbeid 


Aurskog/Høland 
 


Investeringsprosjekter Under arbeid 


Lørenskog Eiendomsforvaltning Under arbeid 


 


Revisjonsundersøkelser 2015-2016 


 


Selskapskontroller 2016  


Kommune Selskap Leveringsår 


Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 


Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 


2016 


Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 


Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS 


2016 


A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen, Sørum 


Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 


2016 


Kommune Selskap Leveringsår 


  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 


2015 


Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 


Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 


Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 


2015-2016 
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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? 
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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. 


 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


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  


 


 








 


 


  
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 Sørum 


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 Sørum 
Kontrollutvalget i Sørum består av 5 medlemmer.  


 
 


Medlemmer Varamedlemsrekker 
Tore Kampen, Ap, leder 
Rune Viestad, SV 


1. Steinar Dalbakk, SV 
2. Jon Arild Hoelsengen, Ap 


Solveig Anita Heier, FrP, nestleder 1. Sidsel Andersen, Ap 
2. Arne-Rune Gjelsvik, FrP 
3. Finn Østenseth, FrP 


Jan Myhrvold, H 
Else-Marit Sætaberget, V 


1. Jan Bjørknes, KrF 
2. Svein Aalling, H 


 


Møteplan 2017 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2017: 


Tirsdag 17. januar  


Tirsdag 4. april  


Tirsdag 16. mai  


Tirsdag 13. juni  
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Tirsdag 12. september  


Tirsdag 7. november 


Tirsdag 5. desember  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene holdes i Vektergården på Sørumsand.  


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 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 


følgende virksomhetsbesøk 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, 


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 
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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: 


 Mobbing 


 Psykisk helse 


 Håndtering av fremmedspråklige 


 Hjemmebaserte tjenester 


 Institusjon – sykehjem 


 NAV 


 KAD 


 Barnevernet 


 Plan og byggesak 


 Oppfølging av kommunens vedtak 


 IKT 


 Foretak til etat 


 Etiske retningslinjer/administrative rutiner 


 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende prioriteringer: 1. Mobbing, 2. Psykisk helse, 3. 


Oppfølging av kommunens vedtak, 5. Foretak til etat. I tillegg vil det bli bestilt en mindre 


undersøkelse i 2017 på etiske retningslinjer/administrative rutiner.   


 


Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt – Offentlig anskaffelser i Sørum 


kommune. Dette prosjektet behandles i aprilmøtet 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 sommer/høst 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.  


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


 Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA) 


 Norasondegruppen AS 
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 Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) 


 


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 gjennomføring.  


 


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 


samlede aktiviteter. Årsplan for 2018 behandles i siste møte i 2017. Rapportene sendes 


kommunestyret til orientering.  
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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. Sørum 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.  


 


 


 


 


Sørumsand 06.12.2016  


 


 


 


Tore Kampen  


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 
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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 







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 
Sørum kommune har i eiermeldingen beskrevet 21 eierskap (foruten stiftelser og gjensidig 


selskap), hvorav fire (Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF, 


Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Østre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. 


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 Sørum kommune er: 


Fokus på den totale tjenesteproduksjonen i Sørum kommune 


Det er hensynet til kommunens totale tjenesteproduksjon som er førende for om Sørum 


kommune skal etablere selskaper eller foretak, eller delta i interkommunale selskaper og 


samarbeid. Forutsetningen for å etablere eller delta i selskaper, foretak og samarbeid er at 


en slik etablering vurderes å være et verktøy for å bedre kommunens totale 


tjenesteproduksjon. Samtidig skal innbyggere og omgivelser være forvisset om at Sørum 


kommune ivaretar sitt eierskap nettopp med bedre total tjenesteproduksjon i kommunen 


for øye. Selskaper, foretak og samarbeid skal ha et tydelig og klart avgrenset ansvar. 


Advokat Vibeke Resch-Knudsen (2011)1 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, administrasjonen i kommunen og 


selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. (s. 163 – 


164). 


Aktiv eier til samfunnsansvarlige selskaper 


Sørum kommune ønsker å fremstå som en aktiv eier med en tydelig eierstrategi for å la sine 


selskaper og foretak vite hva kommunen som eier vil med selskapene og foretakene. Sørum 


kommune vil at kommunens selskaper og foretak skal utvikle seg og være 


samfunnsansvarlige aktører innen sine ansvarsområder, og fremstå som de verktøy for 


kommunen de er etablert som. 
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Eiermeldingen brukt aktivt både internt og eksternt 


Eiermeldingen er et styringsdokument knyttet til kommunens kvalitetssystem: NS – EN ISO 


9001: 2008, først og fremst for de folkevalgte, men også for rådmannen og 


administrasjonen. Eiermeldingen vil også vise omgivelsene, næringsliv, innbyggere og 


samarbeidende kommuner hvordan Sørum kommune utøver sitt eierskap og forvalter sine 


selskaper. 


Bidra til at Sørum kommune skal fremstå som en profesjonell eier 


Eiermeldingen legger grunnlaget for en aktiv, strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk hvor 


Sørum kommunes eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv politisk 


styring av eierinteressene i foretak og selskaper. Behovet for profesjonalisering av eierrollen 


med entydige styringslinjer- og signaler er økende med flere og bredere eierinteresser, 


kommunale foretak og interkommunale selskaper. 


Eiermeldingen skal være et grunnlag for a) å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og 


ansvaret forbundet med det, b) for selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier 


fra eier, samt c) bevisstgjøring for selskapene og eier når konkrete valg og avgjørelser skal 


tas. 


Aktive folkevalgte med tverrpolitisk forståelse for eierskap 


Intensjonen med å synliggjøre hvordan Sørum kommune fremstår som en aktiv eier er 


flersidig. Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. For 


å oppnå god eierstyring er det nødvendig med en tverrpolitisk felles forståelse for hvorfor 


Sørum kommune eier aksjer i selskaper, deltar i interkommunale selskaper (IKS) og 


interkommunale samarbeid, og har etablert kommunale foretak. 


 
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 
Sørum kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 


 Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA IKS) 


 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS) 


 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) 


 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS)  


 Romerike Krisesenter IKS 


 Romerike Revisjon IKS   


Aksjeselskaper - AS 


 Krogstad Miljøpark AS 


 Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) 


 Norasondegruppen AS 


 Strandveien 1 AS  
 
Andre samarbeidsordninger  


 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


 Skåningsrud skole og ressurssenter 


 Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning 


 Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo, 
Rælingen, Fet og Sørum 


 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid, Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid 


 Avtale om administrativt vertskommune- samarbeid på utvalgte saksområder i 
barnevernet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum 


 Barnevernvakten Romerike Politidistrikt 


 Samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet 
og Sørum 


 Avtale om felles samhandlingskontor 


 Samarbeidsavtale om kommunal tjeneste om øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) mellom 
Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog kommuner 


Tidligere kontroller 
Det har i forrige periode vært gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, 


ROAF IKS, Norasonde AS, NRV AS og RA-2 (Strandveien 1). Formålet var å gjennomgå og 


vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets 


vedtak og forutsetninger. Nedre Romerike Brann og Redning (NRBR) er under arbeid og 


behandles høsten 2016.  
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Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


Midtre Romerike 


avløpsselskap IKS 


(MIRA IKS) 


Sørum kommune: andel 51 %, Fet kommune: andel 34 % og 


Gjerdrum kommune: andel 15 %. 


Norasondegruppen 


AS 


Akershus fylkeskommune 25,16%, Skedsmo kommune 


20,20%, Lørenskog kommune 14,37%, Nittedal kommune 


10,17%, Rælingen kommune 9,00%, Sørum kommune 


7,41%, Fet kommune 5,93%, Aurskog- Høland kommune 


5,00%, Gjerdrum kommune 2,21%, Norsk Folkehjelp 0,32% 


og Rømskog kommune 0,25%. 


Nedre Romerike 


Innkjøpssamarbeid 


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


 


Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll i begge selskapene.  


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 
 


Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA IKS) 
 


Formål: Selskapet skal sørge for rensing av avløpsvann for eierkommunene. 


Selskapet skal herunder planlegge, bygge og drive et felles 


avløpsrenseanlegg på Tangen i Sørum kommune. Til anlegget hører i 


denne sammenheng også overføringsanlegg, inkl. pumpestasjoner og 


annen nødvendig infrastruktur, fra definerte leveringspunkter i 


eierkommunene og frem til selve avløpsrenseanlegget. De angjeldende 


leveringspunktene framgår av Vedlegg A – til selskapsavtalen. 


Selskapet har ikke erverv til formål – det skal drives i overensstemmelse 


med det lovfestede selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd 


kommer kundene i eierkommunene til gode. 


Selskapet skal drives i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes 


bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av 


representantskapet. 


Selskapet skal forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter 


knyttet til anlegget på en måte som samlet sett gir den total 


økonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre eierkommunene uten 


hensyn til kommunegrensene mellom de tre kommunene. 


Etablert: 31.10.2012 (vedtektsdato i Brønnøysundregistrene) 


Deltakere: Sørum kommune, Fet kommune, Gjerdrum kommune 


Forretningskontor: Sørum kommune. 


Rettslig ramme: Selskapet er et eget rettssubjekt og registrert i foretaksregisteret. 


Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6, og forskrifter. 


Rammer: Selskapsavtalen, vedtatt i kommunestyret 17.10.2012, sak 79/12. 
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Representantskapet: Representantskapet består av 6 medlemmer med personlige 


varamedlemmer – 2 fra hver eierkommune. Eierkommunene oppnevner 


selv sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


Eierkommunene fastsetter selv ved oppnevningen av representanter 


hvilken representant som forvalter stemmeretten, og i hvilken rekkefølge 


representantene og vararepresentantene forvalter stemmeretten i tilfelle 


den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til 


representantskapets møter. 


Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet. Selskapet skal ha et styre på 5 til 7 


medlemmer etter representantskapets nærmere beslutning. Ved 


etableringen skal styret bestå av fem medlemmer, hvorav ett medlem 


skal velges av og blant selskapets ansatte. Ved valg av medlemmer til 


styret skal det bl. a. vektlegges at styret får en sammensetning som 


sikrer at det samlede styret vil ha solid erfaring og kompetanse som er 


relevant for selskapet og dets virksomhet. 


Reglene om IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret 


gjelder for selskapet. 


 


Representantskapsmedlemmer og daglig leder kan ikke velges til 


medlem av styret. 


 


Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. 


Eier- og ansvarsandel:   Sørum kommune:         andel 51 % 


  Fet kommune:             andel 34 %  


  Gjerdrum kommune:    andel 15 % 


 


Eierbrøken skal revurderes innen den 31.12 hvert 4. år, likevel første 


gang det sjette året etter at anlegget er satt i drift, og eierbrøken skal så 


eventuelt justeres i henhold til fordelingen av avløpsvannmengde tilført 


anlegget de foregående 4 årene, og evt. faktisk justering skal så tre i 


kraft med virkning fra og 01.01 påfølgende år, og så gjelde fram til neste 


vurdering skal foretas. Eierkommune er forpliktet til å endre eierbrøken i 


tilfelle som beskrevet i selskapsavtalens punkt 4, og den til enhver tid 


gjeldende eierbrøken skal fremgå av ajourført vedlegg til 


selskapsavtalen. Det vises til selskapsavtalen. 







Økonomiske rammer og 
eventuelt driftstilskudd: 


Låneramme for MIRA IKS er satt til kr 543 millioner pr.17.10.2012. 


Innskuddsplikten ved opprettelsen av selskapet fastsettes til: 


Fet:     kr  1 120 000,- 


Gjerdrum: kr 15 750 000,- 


Sørum:     kr  8 130 000,- 


 


 Adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon/e-post: 63 86 90 00 (sentralbord), mira@sorum.kommune.no 


Nettside: http://www.sorum.kommune.no/mira-iks.5222707-290936.html 


Sørum kommunes forventninger: MIRA skal oppfylle de til enhver tid gjeldende myndighetskrav knyttet til 


mottak og behandling av avløpsvann som tilhøres de angjeldende 


leveringspunktene. Kommunen skal ha en driftsavtale med selskapet som 


regulerer MIRAs oppgaver og forpliktelser overfor Sørum kommune. 


Renseanlegget forventes satt i drift i 2016. 


 


Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS) 
 


Formål: 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. 


 


- 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 forurensninger og om avfall 


(forurensningsloven), jf. §§ 43 og 44 om akutt forurensning. 


- 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 i 


henhold til de til 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 utlevert 


tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse. 


Henvendelser fra statlige myndigheter når det gjelder NRBRs 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 eierne, og 


skal drives med full kostnadsdekning. 


Etablert: KST-vedtak 90/13 i møte 18.09.2013 


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


Høland. 
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Forretningskontor: Hovedkontor i Lørenskog kommune. 


Rettslig ramme: Lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter 


Rammer: Følgende rammer gjelder for virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de 


nevnte lover: 


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. 


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 gi et netto inntektsbidrag 


som står i forhold til NRBRs ressursbruk på virksomheten. 


Representantskapet: Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 14 


medlemmer med personlige varamedlemmer – to fra hver av 


eierkommunene. 


 


Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet 


og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges 


for 4 år om gangen. Nyvalg foretas senest innen utgangen av november 


måned etter kommunevalget. Representantskapet velger sin leder og 


nestleder for 2 år av gangen. Vervene som leder og nestleder alternerer 


mellom kommunene. Eierkommunene har bare én stemme hver i 


representantskapet. Kommune fastsetter selv ved oppnevningen av 


representanter hvilken representant som forvalter kommunens stemmerett, 


og i hvilken rekkefølge representantene forvalter stemmeretten i tilfelle den 


som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til 


representantskapets møter. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med numeriske 


varamedlemmer pluss 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant 


selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven 







Eier- og ansvarsandel: Deltakerne har fra 1. januar 2014 følgende eierandel og ansvarsandel i selskapet: 


Nittedal                  17,68 % 
Lørenskog     20,61 % 
Skedsmo                 30,38 % 


Rælingen                   7,66 % 
Fet                              6,33 % 
Sørum     9,50 % 
Aurskog-Høland      7,84 % 


 
Eier- og ansvarsandelen forutsettes justert årlig i henhold til den avtalte 


overgangsordningen for fordelingen av tilskudd, jf. pkt. 4 i selskapsavtalen. 
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Økonomiske rammer 
og eventuelt 
driftstilskudd: 


Økonomiske rammer og eventuelt driftstilskudd: NRBR er en videreføring av 


det felles brannvesen som ble opprettet av Lørenskog, Rælingen og Skedsmo 


kommuner i juni 1991. 


Ved utvidelsen av selskapet pr 1. januar 2014 overtar selskapet alle eiendeler og 


all gjeld tilknyttet brannvesenet fra de nye eierkommunene.  


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. Det skal inngås egne avtaler med de 


kommuner som ikke er eierkommuner og som er tilsluttet 110-sentralen. 


Overskudd og/eller underskudd for hvert budsjettområde skal reguleres mot 


driftsbudsjettet i året etter at resultatet er lagt frem. Eierne kan imidlertid tillate 


avvik fra dette på grunnlag av langsiktige planer. Slike planer skal behandles i de 


relevante budsjetter og økonomiplaner. Alle direkte og indirekte kostnader for 


pålagte oppgaver ut over hva som følger av lovene nevnt i pkt. 2 skal  fullt ut 


dekkes ved brukerbetaling.  


Eierkommunene skal yte tilskudd til brannvesenet fordelt ihht folkemengden i 


hver kommune pr. 31.12. foregående år. For å unngå  for store endringer i 


forhold til tidligere er det avtalt en overgangsordning over 10 år, der 


fordelingsnøkkelen i år 1 (2014) er lik fordelingen i et justert basisbudsjett for 


2013, fordelingsnøkkelen i år 2 baseres 90 % på fordelingen i år 1 og 10 % på 


innbyggertallet  foregående år, fordelingsnøkkelen i år 3 baseres 80 % på 


fordelingen i år 1 og 20 % på innbyggertallet foregående år også videre slik at 


fordelingsnøkkelen i år 11 (2024) er lik fordelingen av innbyggertallet i 


kommunene foregående år.  


Kommunenes tilskudd til 110-sentralen og Sivilforsvaret følger egne 


fordelingsnøkler.  


Det tilskudd som deltakerne må yte for å oppnå balanse i økonomien faktureres 


av NRBR med 1/12-del av årsbeløpet for hver måned og betalingsfrist den 10de. 


For øvrig vises til pkt 6 i selskapsavtalen.  


Hver kommune skal – innenfor vedkommende kommunegrense – ha ansvar for å 


stille til disposisjon nødvendig og hensiktsmessige lokaler for selskapets 


virksomhet. For slike lokaler inngås det ordinære leieavtaler basert på dekning av 


dokumenterte kostnader. Leieavtalene inngås mellom brannvesenet og den 


enkelte kommune, men kommunene står fritt til om den vil stille til disposisjon 


egne eller innleide lokaler.  


Hver kommune har ansvaret overfor NRBR for anlegg, merking og vedlikehold av 


vannverket med kummer, hydranter og lignende innretninger innen hver 


kommune. Utgifter ved dette er NRBR uvedkommende og dekkes av hver 


kommune. 


Adresse: Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 







Telefon/fax: Telefon 67 91 04 00 


Nettside: www.nrbr.no 


E-post: post@nrbr.no 


Sørum kommunes 
forventninger: 


NRBR IKS skal, etter instruks fra eierkommunene, ivareta de plikter og oppgaver 


som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og 


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 


 


Opprettelse av et felles brannvesen vil medføre mer effektiv ressursbruk og økt 


slagkraft ved store hendelser. (hentet fra saksfremlegg 90/13) 


 


Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) 
 


Formål: Selskapets har ikke erverv til formål – det skal drives i samsvar med det 


lovfestede selvkostprinsipp slik at eventuelt overskudd kommer kundene 


i eierkommunene til gode. Selskapets formål er å sørge for vannforsyning 


til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og 


drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, tunneler, 


reservevannskilder, høydebassenger, pumpestasjoner og 


hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter i 


eierkommunene (”tyngdepunkter”), i samsvar med myndighetenes 


bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av 


representantskapet. 


Etablert: 1. januar 2008 


Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum kommuner. 


Forretningskontor: Rælingen kommune. 


Rettslig ramme: Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6. Vannressursloven, lov av 


24. november 2000 nr. 82 osv. 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet, samt eieravtale. Selskapsavtalen sist 


endret i representantskapsmøte 20.11.14, og KST-vedtak 14/15 av 


4.02.2015.  


Representantskapet: Representantskapet består av 12 medlemmer. Hver av eierkommunene 


har 2 representanter, med personlige varamedlemmer. 


 


Eierkommunene har en stemme hver i representantskapet. 
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Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer og 1 


medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Representantskapet velger 


5 av styremedlemmene for 4 år, valgene skjer slik at henholdsvis 3 og 2 


medlemmer velges hvert annet år. Styrets leder og nestleder velges 


blant styrets medlemmer for 2 år om gangen. 


 


Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som 


skal forberede representantskapets valg av styre. Nærmere regler om 


valgkomiteen i selskapsavtalen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer 


som velges av det avtroppende representantskapet i deres nest siste 


møte. 


Eier- og ansvarsandel: Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme 


forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for 


vannleveringen fra selskapet. Pr. 1.1.2013 er Sørum kommunes eierbrøk 


og ansvarsdel 6,26 %. 


 


Eierbrøken/ansvarsbrøken skal revurderes hvert 4. år og baseres på 


fordelingen av vannkjøpet de foregående 4 årene. Brøken skal også 


revurderes oftere dersom en endring i det innbyrdes 


finansieringsforholdet (betaling for vannleveringen) mellom kommunene 


tilsier dette og minst en av eierkommunene krever det. 


 


Sørum kommunes andel av verdiene i Strandveien med gnr 77 bnr 1182 i 


Skedsmo og gnr 106 bnr 241 i Rælingen (se punkt 3.2 i selskapsavtalen) 


er 2,71 %. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Deltakerkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet. 


 
Selskapet skal finansieres med basis i prinsippet om betaling for 


tjenestene til selvkost. Det innebærer at selskapets investeringer og drift 


skal finansieres ved låneopptak og at selskapets lån forrentes og 


nedbetales gjennom eierkommunenes og andre kunders betaling for 


selskapets tjenester. 


 


Selskapet kan ta opp lån til investeringer og drift innenfor en samlet 


ramme for låneforpliktelser på 580 millioner kroner (pr 30.04.2013) 


 


Representantskapet har gitt styret et mandat til å oppta et 


kassekredittlån på inntil 20 millioner kroner. 


Adresse: Strandvegen 22, 2010 Strømmen 


Postboks 26, 2011 Strømmen. 


Telefon/fax: 64 84 54 00 


Nettside: www.nrva.no 
E:post: firmapost@nrva.no 


Sørum kommunes forventning Eier forventer at Hovedplan for vannforsyning med handlingsplan 2014 – 


2017 følges. 



http://www.nrva.no/

mailto:firmapost@nrva.no





 


Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 
 


  Formål: Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å 


drive mottak, innsamling, transport, behandling og 


omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for: 


 Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende 


prioriterte rekkefølge: avfallsreduksjon, ombruk, 


materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi. 


 Å utnytte ressursene i avfallet 


 Å behandle avfallet på en måte som fullt ut 


tilfredsstiller de miljømessige krav som 


myndighetene stiller 


 Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen 


delaktig i avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og 


forbruksmønster og ved kildesortering av avfall 


 Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner 


 Å sørge for gode forhold for utvikling av 


samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes 


faglige ressurser 


 Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på 


samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige 


priser. 


 


Selskapets kjernevirksomhet er håndtering av husholdningsavfall. 


Kommunene kan også pålegge selskapet andre oppgaver som kommunene 


har ansvar for knyttet til avfallshåndtering – eventuelle slike oppgaver skal 


også anses som en del av selskapets kjernevirksomhet. Alle oppgaver 


innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet. 


 


Selskapet kan engasjere seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og 


salg av varer og tjenester som knytter seg til innsamling, transport, 


behandling og omsetning av husholdningsavfall og det som står i 


forbindelse med dette. Hvis dette innebærer økte forpliktelser for selskapet 


forutsettes enstemmig vedtak i representantskapet. 


 


Selskapet kan også engasjere seg i håndtering av næringsavfall innenfor 


rammer og retningslinjer vedtatt likelydende av alle eierkommunene. 


 


Selskapet kan yte tilleggstjenester til enkeltkommuner mot full 


kostnadsdekning. Slike tilleggstjenester skal ha et begrenset omfang, og 


ikke innebære økt ansvar eller økt risiko for selskapet. 







18 
 


  


Selskapet skal være kommunens fagmiljø på avfallsområdet 


og skal gjennom samarbeid med kommunene utvikle 


strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en 


aktiv og oppdatert avfallspolitikk. Selskapet skal ha en lav 


risikoprofil. 


 


Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond – regnskapsmessige 


overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i 


budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på 


kommunens betaling til selskapet. Selskapet skal likevel ha et kortsiktig 


justeringsfond for å kunne innarbeide overskuddet/underskuddet i neste 


budsjett. Justeringsfondet skal behandles på samme måte som et 


selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en 


utjevningsperiode. 


 


Selskapet kan ta opp likviditetslån hvis det blir nødvendig – 


avgrenset til maksimalt ett års løpetid. 


Etablert: 1. januar 1992. 


Deltakere: Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og 


Sørum kommuner. 


Forretningskontor: Skedsmo kommune. 


Rettslig ramme: Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6. 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet. Sist endret 18. juni 2014, jf. KST-vedtak 


80/14. 


Representantskapet: Representantskapet består av 16 medlemmer. Hver av eierkommunene 


har 2 representanter. 


 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


 
Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til 


representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. 


Representantene velges for 4 år om gangen. 


 


Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 







Valg av styret: Representantskapet oppnevner valgkomite som forbereder valg av 


styre. 


 


Styret velges av representantskapet og består av fem medlemmer pluss 


ett medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 


10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder. Styret velges for 


fire år, tre varamedlemmer for 4 år. Valgene skjer slik at henholdsvis 3 


og 2 medlemmer velges hvert annet år. 


Eier- og ansvarsandel: Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme 


forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for 


renovasjonstjenester fra selskapet. 


 


Enebakk: 6,35 % 


Fet: 6,46 % 
Gjerdrum: 3,71 % 
Lørenskog: 20,62 % 
Nittedal: 13,10 % 
Rælingen:9,86 % 
Skedsmo:30,18 % 
Sørum: 9,71 % (pr. juni 2011). 


 


Eierandelene skal revideres hvert år og baseres på innbyggertall i den 


enkelte kommune. Hvert år utarbeides eget eierandelsdokument som 


oversendes kommunene. 


Økonomiske rammer og eventuelt 
driftstilskudd: 


Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for 


kommunene, fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler 


fastsatt av representantskapet. Kommunene innbetaler de budsjetterte 


driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig innbetalingsplan, som 


fastlegges ved budsjettbehandlingen. 


 


Selskapet skal avsette midler i et fond som skal benyttes til den 


konsesjonspålagte etterdrift av avfallsdeponiet. 


 


Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 


for låneforpliktelser på 365 millioner kroner pr 18.06.2014 (KST-sak 


80/14). 
Adresse: Postboks 98, 2021 Skedsmokorset. E-post: firmapost@roaf.no 


Telefon/fax: 07623/64 83 57 30 


Nettside: www.roaf.no 



mailto:firmapost@roaf.no

http://www.roaf.no/
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Sørum kommunes forventninger, 
basert på selskapets 
avfallsstrategi 2010-2016: 


 Kjerneformål: Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og 
miljø. 


 10-årig fremtidsmål: ROAF skal bli det offentlige avfallsselskapet 
som er best på materialgjenvinning og leveranser av råvarer til 
industrien. 


 
1. Organisasjonsutvikling 


Gjennom bevisst utvikling og kompetanseheving av ledere og 


medarbeidere, organisering og utvikling av administrative prosesser og 


rutiner, vil vi i strategiperioden fokusere på et fortsatt godt og 


forbedret arbeidsmiljø, enhetlig ledelse, økt effektivitet, godt 


omdømme, sunn økonomi og god service. Videre vil et helhetlig fokus 


på utvikling av organisasjonen legge til rette for god måloppnåelse 


innenfor de øvrige strategiske satsningsområdene. 


 


2. Produkt- og tjenesteutvikling, husholdning 


Kontinuerlig produkt- og tjenesteutvikling for husholdninger vil være 


en viktig bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden, og målene om 


50 % materialgjenvinning innen 2020. 


 


3. Produkt- og tjenesteutvikling – næring 


Utvikling av et godt tilbud til næringsvirksomheter vil være en viktig 


bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden, men også til økonomisk 


og miljømessig riktig utnyttelse av ressursene på Bøler. Gjennom 


samdrift av næring og husholdning vil vi kunne få god avkastning på 


investeringer i arealer og maskiner, noe som igjen vil kunne komme 


innbyggerne til gode i form av reduserte renovasjonsgebyrer. 


 


4. Avfallsdeponi 


Utvikling av avfallsdeponiet på Bøler vil være et viktig satsningsområde 


videre, sett i lys av at stadig flere avfallsselskap etterspør 


samarbeidspartnere fremfor å utvikle egen avfallsdeponi-kapasitet. 


ROAF har både kapasiteten, kompetansen og beliggenheten til å være 


en slik samarbeidspartner på avfallsdeponi. 


 


5. Kommunikasjon 


I strategiperioden vil kommunikasjon og informasjon være viktige 


virkemidler for å stimulere innbyggerne i forhold til å nå målene i 


avfallspyramiden. Dette for å synliggjøre hvilke tjenester og muligheter 


ROAF tilbyr, understøtte visjonen og realisere målene i strategiplanen. 


 


6. Anskaffelser 


En effektivisering og profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen vil 


sikre at vi til enhver tid oppfyller lokalkrav, samt sikre at vi sparer og 


medvirker til å styrke ROAFs omdømme hos våre leverandører og 


samarbeidspartnere. 







 7. Samarbeid og samfunnsansvar 


I tiden fremover vil en bevisst satsning på eksternt samarbeid være av 


stor betydning både for kompetansebygging og for å utnytte ressurser 


på tvers av avfallsselskap, på en god og samfunnsøkonomisk måte. 


Gjennom bevisst strategisk satsning ønsker ROAF å ta en aktiv rolle for 


å styrke samarbeid på tvers i bransjen, både i inn- og utland. 


 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS)  
 


Formål: Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakerens 


kontrollutvalg etter gjeldende lov 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. Selskapet kan 


utføre eierskapskontroll. 


Etablert: 26. mars 2012 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, 


Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner. 


Forretningskontor: Lørenskog kommune 


Rettslig ramme: Kommunelovens § 77, med tilhørende forskrifter og lov om 


interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6. 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet, jf. vedtak 19/12 av kommunestyret 21. 


mars 2012, jf. vedtak 77/11 i KST-møte 7. september 2011, og vedtak i 


KST- møte 18.06.2014 i sak 81/14, vedr. at eierandel ligger fast og ikke 


endres hvert år. 


Representantskapet: Representantskapet består av 13 medlemmer. Hver av eierkommunene 


oppnevner 1 representant med personlig varamedlem. Valgperioden 


følger kommunevalgperioden. Hver kommune har en stemme i 


representantskapet. Sats for honorar til leder og nestleder i 


representantskapet fastsettes av representantskapet, men dekkes av 


kommunen vedkommende representerer. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av tre medlemmer og to 


varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert blant medlemmer 


og varamedlemmer. 


 


Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal 
forberede representantskapets valg av styre. 
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 Eier- og ansvarsandel: Sørum kommunes eier/ansvarsandel er 6,4 %. Eierandelene pr. 1.1.2014 


ligger fast. Eierandelen kan endres ved behov. 


 Økonomiske rammer og eventuelt 


driftstilskudd: 
Hver av deltakerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr 


250 000,-. Fordelingen mellom deltakerne følger samme prinsipp som for 


eier- og ansvarsandeler. 


 


Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 


40 % fordeles etter innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar 
inneværende år, og 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den 
enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Adresse: Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog 
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog 


Telefon: Daglig leder, telefon 67 93 45 80, mobil: 99 02 07 17 


Nettside: www.rokus.no 


Sørum kommunes forventning Kontrollutvalgssekretariatet skal sørge for at kontrollutvalgets saker er 
godt utredet og bidra til at kontrollutvalget i Sørum kan oppfylle sine 
oppgaver og forpliktelser etter kommuneloven. Kommunestyret kan til 
enhver tid bestille revisjon utført på navngitte områder. 


 


Romerike Krisesenter IKS 
 


  Formål: Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter IKS, som skal inneholde 
et midlertidig botilbud og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som 
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers oppfylle 
de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova). 
 
Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt 
med andre deler av tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet 
omfatte: 
 
Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, et gratis dagtilbud 
og oppfølging i reetableringsfasen. 
 
Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet. 
Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, 
andre krisesentre og aktører for å fremme virksomhetens formål. 


 
Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være 


tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn. 


Etablert: 16. februar 2011 



http://www.rokus.no/





Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Ullensaker, 


Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk 


kommuner. 


Forretningskontor: Gudleivs vei 2 


2015 Leirsund 


Rettslig ramme: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 


nr. 44, og lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet, vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 i 


vedtak 95/10. Endret av representantskapet 21.04.2015 og 


kommunestyret 09.09.15. 


Representantskapet: Representantskapet består av 14 medlemmer med varamedlemmer. 


Hver av eierkommunene oppnevner 1 representant med varamedlem. 


Valgperioden følger kommunevalgperioden. 


 


Eierkommunene har en og bare en stemme hver i representantskapet. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer pluss 1 


medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Representantskapet velger 


5 av selskapets styremedlemmer for 4 år. Valgene skjer slik at 


henholdsvis 2 og 3 medlemmer velges hvert annet år. 


Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant styrets 


medlemmer for 2 år om gangen. 


 


Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som 


skal forberede representantskapets valg av styre. 


Eier- og ansvarsandel: Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme 


forhold som de finansierer selskapets virksomhet utfra eierbrøken 


(eierandelen). På stiftelsestidspunktet var Sørum kommunes eier- og 


ansvarsdel er 6,2 %. 


 


Eierbrøken/ansvarsbrøken skal revideres hvert år og beregnes 


forholdsmessig etter innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra 


SSB pr. 01.01 hvert år. Selskapet utarbeider hvert år en oversikt over 


eierbrøken som oversendes eierkommunene. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Ved oppstart av selskapets virksomhet skytes verdien av Romerike 


Krisesenter inn som tingsinnskudd. Verdien av den enkelte kommunes 


innskudd beregnes etter den prosentandel som fremgår av § 7. 


Deltakerkommunene har plikt til i samme forhold å skyte inn 


framtidige tilskudd til driftsutgifter og investeringer i samsvar med 


budsjett vedtatt av representantskapet. 


 


Opptak av lån krever enstemmige vedtak om dette i eierkommunene. 
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Adresse: Postboks 57 


2001 Lillestrøm 


 
E-post: r-krise@online.no 


Telefon/fax: 63 81 41 78 


Nettside: www.romerike-krisesenter.no 


Sørum kommunes forventning Krisesenteret skal oppfylle eierkommunenes krav til krisesenterdrift etter 


krisesenterloven og gi et godt og helhetlig tilbud til voldsutsatte kvinner, 


menn, og deres barn. 


 


Krisesenteret skal drive sin virksomhet i henhold til vedtatte budsjetter 


og økonomiplaner. 


 


Nytt krisesenter, oppført på tomt i Skedsmo kommune, med en anslått 


låneramme på 60 millioner kr, ble offisielt åpnet 23.06.2014. 


 


 


Romerike Revisjon IKS    
 


  Formål: Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgte og 


administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet 


bidrag til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


 


Selskapet skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 


Deltakerkommunene bør også bruke selskapet for andre aktuelle oppdrag 


de ønsker å få utført ut over de lovpålagte. 


 


Selskapet skal også 


- Gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 


- Veilede om regelverk m.m. 


- Videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom 


deltakerkommunene. 


Romerike Revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning 


for andre kommuner enn deltakerkommunene og for andre 


selskaper. 


Selskapet skal ikke ha erverv til formål. 


Etablert: Stiftet 15.05.2013 (jf. Brønnøysundregistrene) 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, 


Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 


Forretningskontor: Selskapet har sitt hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune. 



mailto:r-krise@online.no

http://www.romerike-krisesenter.no/





Rettslig ramme: Lov om interkommunale selskaper - lov av 29. januar 1999 nr. 06. 


Rammer: Selskapsavtalen, vedtatt i kommunestyret i sak 36/13 i kommunestyrets 


møte 24.4.2013. Selskapsavtalen endret i representantskapsmøte 


27.08.15 og referert i kommunestyret 09.09.15 i sak 36/15. 


Representantskap: Til representantskapet skal hver av deltakerkommunene oppnevne én 


representant med én personlig vararepresentant. Hver representant har 


én stemme. 


 


Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden. 


Første nyvalg blir i 2015. 


 


Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin leder og nestleder. 


 
Representantskapet kan delegere oppgaver og myndighet til styret så 


fremt loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 


 


På grunn av kontrollutvalgets rolle og oppgave, bør eierstyring av 


revisjonsselskap skje i kommunestyret og ikke etter delegert myndighet til 


Ø/A. Saker vedrørende representantskapsmøter i revisjonsselskapet 


legges derfor direkte frem for kommunestyret. 


Valg av styre: Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer, fem (5) eiervalgte og ett 


(1) ansattvalgte medlem. For de eiervalgte medlemmene velges og så en 


prioritert varamedlemsliste i rekke. For den ansattvalgte er det personlig 


vara. 


 


Styremedlemmene velges for fire år av gangen, men ved første valg 


velges to av medlemmene for kun to år. 


 


De ansattes representant i styret følger for øvrig IKS-lovens 


bestemmelser. 


 


Representantskapet velger styreleder og nestleder. 
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Eier. og ansvarsandel: Deltakernes eierandel og ansvarsandel fordeler seg som følger på 


kommunene, og med selskapskapital som følger: 


 


Aurskog-Høland: 5,9 %, kr 88 500 


Eidsvoll:8,5 %, kr 127 500 


Fet:4,2 %, kr 63 000 


Gjerdrum: 2,4 %, kr 36 000 


Hurdal: 1,0 %, kr 15 000 


Lørenskog: 13,3 %, kr 199 500 


Nannestad: 4,5 %, kr 67 500 


Nes: 7,6 %, kr 114 000 


Nittedal: 8,4 %, kr 126 000 


Rælingen: 6,4 %, kr 96 000 


Skedsmo: 19,5 %, kr 292 000 


Sørum: 6,3 %, kr 94 500 


Ullensaker: 12,0 %, kr 180 000 


Sum: 100 % kr 1 500 000 


Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 1.1.2011. Folketallet per ovennevnte tidspunkt er tatt inn 
i selskapsavtalen. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Deltakerne skal yte et årlig driftstilskudd til selskapet. Driftstilskuddet fra 


den enkelte deltaker består av et fast grunnbeløp og et variabelt 


tilskuddsbeløp, og det fastsettes nærmere i eieravtalen. Tilskuddet skal 


være innbetalt innen 10. januar det enkelte år. 


 


Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det 


variable tilskuddet skal revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i 


folketallet pr. 01.01. Denne revideringen må være fullført før 


årsbudsjettet til deltakerkommunene vedtas i det aktuelle år. 


Revideringen skal følge valgårene og første revisjon blir derfor i 2015.  
 
I en overgangsfase bidrar deltakerkommunene med et ekstra driftstilskudd 
på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger 
sammen prinsipp som for eier- og ansvarsandeler. 


 


År 1: 1,5 mill i tilskudd til etablering 


År 2: 1,0 mill 


År 3: 1,0 mill 


År 4: 0,5 mill 


År 5: 0 


 


Det ekstra driftstilskuddet forfaller til betaling ved oppstart år 1 og 


deretter ved årets begynnelse. Selskapet skal for oppdrag i andre 


kommuner og virksomheter avtale honorar med den enkelte 


oppdragsgiver. 


Adresse: Ringveien 4, 2050 Jessheim 


Telefon/fax/e-post: Mobil 924 00 832 (daglig leder Nina Nesset), 


postmottak@romerikerevisjon.no 



mailto:postmottak@romerikerevisjon.no

mailto:postmottak@romerikerevisjon.no





Nettside: www.romerikerevisjon.no 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet, som er 


nyttig for kommunene. 


 


 


Krogstad Miljøpark AS 
 


Formål: Selskapet skal opparbeide, inneha og holde ved like nødvendig 


infrastruktur på Krogstad Miljøpark slik at det legges til rette for at 


kommunene i regionen, og eventuelle andre kan foreta en 


forskriftsmessig og fremtidsrettet behandling av avløpsslam og annet 


organisk nedbrytbart avfall, samt annen miljørettet virksomhet i 


tilknytning til dette. 


Etablert: 26.11.2008 


Forretningskontor: Sørum kommune 


Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er på kr. 1 100 000 fordelt på 11 000 aksjer à kr. 


100. Sørum kommune eier 100 % av selskapet. Aksjekapital økt juni 2014 


med 1,2 mill, jf. KST-vedtak 18.06.2014. 


Rammer: Vedtektene for selskapet, sist endret i generalforsamling 12.06.2014. 


Generalforsamlingen: Hver aksje utgjør én stemme på generalforsamlingen. 


 
Generalforsamlingen behandler og avgjør godkjennelse av årsregnskapet 


og årsberetningen, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører 


under generalforsamlingen 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Sørum kommune er ikke forpliktet til å yte driftstilskudd. 


 
Sørum kommune har gitt økonomisk garanti på 75 millioner kroner i KST- 


sak 25/10 i møte 28. april 2010. Garantien er stilt til låneopptak til 


utbygging av infrastruktur til Krogstad miljøpark, anleggsbidrag til 


rejektvannsledning, arbeid på tomt og tilhørende kostnader. 


Adresse: C/O Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon/fax: 63 82 53 32 


Nettadresse: www.krogstadmiljopark.no 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Sørum kommune skal vurdere framtidig bruk av Krogstad 


næringsområde, og herunder selskapet Krogstad Miljøpark AS. Deler av 


området er omregulert til næringsområde, som forsøkes solgt. 


 



http://www.romerikerevisjon.no/

http://www.krogstadmiljopark.no/
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Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) 
 


Formål: Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen i 


og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret 


for levering av vann til eierkommunene er overført til NRV IKS 


Etablert: Stiftet som andelslag 24.6.1971, registrert i Enhetsregisteret 19.2.1995, 


omdannet til kommunalt eid aksjeselskap 6.11.2003. 


Forretningskontor: Rælingen kommune. 


Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er NOK 112 000,-, fordelt på 28 aksjer, hvert 


pålydende NOK 4.000,-, -kroner firetusen 00/100-. Sørum kommune eier 


3 aksjer noe som utgjør en eierandel på 10,7 %.Dersom en 


eierkommunes innbyggertall øker med minst 5.000 innbyggere, skal 


eierkommunen ha rett til å tegne 1 ny aksje for hver påbegynt 5.000 


innbyggere. Aksjene tegnes til pålydende. Retten er knyttet til en økning 


pr 1. januar hvert år. 


Rettslig ramme: Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6. Vannressursloven, lov av 


24. november 2000 nr. 82 osv. 


Rammer: Vedtektene for selskapet. 


Generalforsamlingen: Selskapets generalforsamling består av 12 representanter med 


personlige vararepresentanter – 2 fra hver eierkommune. 


Eierkommunene oppnevner selv sine representanter og har 


instruksjonsrett overfor disse. Representantene velges for 4 år om 


gangen. 


Eierkommunene har en og bare en stemme hver i generalforsamlingen. 


Aksjeeiernes representanter i generalforsamlingen bestemmer hvem 


som skal være møteleder for generalforsamlingen. 


Ordinær generalforsamling i selskapet skal: 


 godkjenne årsregnskapet og årsberetningen 


 velge styre og fastsette styrets godtgjørelse 


 velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse 


 behandle og avgjøre andre saker som etter aksjeloven eller 
vedtektene, hører under den ordinære generalforsamlingen. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Intet driftstilskudd 


Adresse: Strandvegen 22, 2010 Strømmen 


Postboks 25, 2011 Strømmen 


Telefon/fax: 63 81 50 50/63 80 05 51 


Nettadresse: www.nrvra2.no 



http://www.nrvra2.no/





Sørum kommunes forventninger: Opprydningen i selskapet er ferdig. 


Prinsipper for tilbakebetaling av midler fra opprydningsselskapene RA2 


og NRV AS er behandlet i eierkommunene, jf. KST-sak 56/11 fra 


kommunestyrets møte 07.9.2011. Sørum kommune forventer at midler 


er fordelt til eierkommunene og at selskapet er avviklet innen 31.12.14. 


 


 


Norasondegruppen AS 
 


Formål: Selskapet har til formål å drive kompetanseutvikling og kvalifisering av 


arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i det ordinære 


arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere 


som trenger dette. Som ledd i virksomheten inngår industri/produksjon, 


tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre 


selskap når dette er forenlig med selskapets formål. 


Etablert: 12. mars 1995. 


Forretningskontor: Skedsmo kommune. 


Aksjekapital: Aksjekapitalen er kr 3 155 700,- fordelt på 31 557 aksjer à kr 100,- fullt 


innbetalt og lydende på navn. Sørum kommune eier 2 338 aksjer noe 


som utgjør en eierandel på 7,41 %. 


Rammer: Vedtektene for selskapet. 


Generalforsamlingen: På generalforsamlingen representerer hver aksje én stemme. Vedtak på 


selskapets generalforsamling krever, med unntak av vedtak om 


oppløsning, alminnelig flertall blant de møtende stemmer. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Aksjenes omsettelighet er begrenset slik at salg eller annen form for 


overdragelse ikke kan finne sted uten generalforsamlingens 


godkjennelse på grunnlag av innstilling fra styret. 


Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som 


styrker videre drift. 


Adresse: Industrivegen 14, postboks 144, 2021 Skedsmokorset. 


Telefon/fax: 64 83 66 00/64 83 66 01 


Nettadresse: www.norasonde.no 


 
E-post: post@norasonde.no 



http://www.norasonde.no/

mailto:post@norasonde.no
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Sørum kommunes forventninger: Sørum kommune forventer at Norasondegruppen AS vil overholde de 


betingelser som ble stilt i forbindelse med overdragelsen av Sørumsand 


ASVO AS til Norasonde AS. Avtalen skal bidra til å sikre fremtidig drift på 


Sørumsand. Avtalen forutsatte at Norasonde vil opprettholde og utvikle 


arbeidsmarkedstiltak i Sørum med utgangspunkt i lokalisering på 


Sørumsand, under forutsetning av at NAV tildeler plasser til denne 


virksomheten minst på dagens nivå og at Sørum kommune 


opprettholder sin medfinansieringsavtale. 


 


Strandveien 1 AS  
 


Formål: Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen i 
og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret 
for mottak og behandling av avløpsvann for eierkommunene er overført 
til NRA IKS. 


Etablert: 17.06.1965 (selskapet har endret navn fra Sentralrenseanlegget RA-2 AS) 


Forretningskontor: Strandveien 22, 2005 Rælingen 


Aksjekapital: Aksjekapitalen er på kr 120 000, fordelt på 60 000 aksjer à kr 2. Sørum 
kommune eier 1 623 aksjer. 


Aksjefordelingen i selskapet er som følger: 


% Antall 
Skedsmo  42,84 %  25 701 
Lørenskog 29,94 % 17 964 


Rælingen 13,60 % 8 160 
Nittedal 8,56 % 5 136 
Fet 2,36 % 1 416 


Sørum 2,71 % 1 623 
100,00 % 60 000 


 


Omsetning av selskapets aksjer krever samtykke fra samtlige aksjeeiere. 


Rammer: Selskapets vedtekter, vedtatt 17. juni 1965, og sist endret 23. juni 2015. 


Generalforsamling: Selskapets generalforsamling består av 6 representanter med personlige 
vararepresentanter – 2 fra hver kommune. Eierkommunene oppnevner 
selv sine representanter for 4 år om gangen. § 5 a i vedtektene skal 
endres. 


Økonomiske rammer og 
eventuelt driftstilskudd: 


Overskudd, som ikke anvendes til dekning av tidligere underskudd, skal 
disponeres i overensstemmelse med selskapets formål. Selskapet utdeler 
ikke utbytte. 







Avvikling: En aksjeeier kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet ved at 
selskapet innløser aksjeeierens aksjer. Selskapet plikter etter krav fra 
aksjeeieren å innløse aksjeeierens samlede aksjeportefølje. Gjenværende 
eierkommuner forutsettes villige til å overta aksjene. Den innløste 
aksjeeier utbetales de innløste aksjers pålydende. Se vedtektenes § 9 om 
nærmere bestemmelser om likvidasjonsoverskudd. 


Adresse: Postboks 25, 2011 Strømmen 


Telefon: Telefon 64 84 54 00 


Nettside:  


Sørum kommunes 
forventninger: 


Når eierskapet er etablert i Strandveien 1 AS vil man ha oppfylt 
intensjonen i «Tilbakebetaling fra opprydningsselskapene RA2 og NRV» 
som kommunestyrene vedtok høsten 2011 om grunnlag for fordeling av 
restverdier. Selskapet arbeider videre med verdiutvikling og realisasjon av 
selskapets eiendeler. Selskapet arbeider også med å rehabilitere dammer 
som tidligere virket som reservevannforsyning til vannverket. Dammene 
skal overdras til de respektive kommunene. Selskapet vil bli avviklet når 
alle eiendeler og eiendommer er realisert. 


 


 


Samarbeidsrådet for 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. 
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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 
 


Formål: Skolen skal være et ressurssenter for spesialundervisning. 


Etablert: 1972. 


Deltakere: Aurskog-Høland, Nes og Sørum. 


Rammer: Vedtektene fra 1. januar 2001. 


Lokalisering: Skolen ligger i Blaker i Sørum kommune. 


Styret: Styret for Skåningsrud skole består av rådmennene i 


deltakerkommunene. 


Styrets oppgaver: Styret er ansvarlig for driften av skolen, herunder bl.a. å sørge for 


tilfredsstillende organisering og drift av skolens virksomhet, behandle 


forslag til skolens budsjett og økonomiplan, ansvar for oppfølgingen av 


vedtatt budsjett og utarbeide budsjett og økonomiplan for 


Skåningsrud skole. Styret fatter vedtak om overflytting/inntak ved 


Skåningsrud skole. 



https://www.sfnr.no/





Samarbeidsutvalget: Samarbeidsutvalget ved skolen utvides med 1 politiker fra hver av de tre 


eierkommunene, fortrinnsvis leder av det utvalg som er knyttet til 


skoleetat/grunnskoleseksjonen. Samarbeidsutvalget består av én 


politiker fra hver av kommunene, to representanter for det pedagogiske 


personalet, én fra de andre ansatte, to representanter fra foreldrerådet 


samt rektor. 


Administrasjon: Administrativt ligger skolen under Sørum kommune, og følger de til 


enhver tid gjeldende rutiner i Sørum kommune. 


Innskuddsplikt: Nye investeringer til Skåningsrud skole skal dekkes av de deltakende 


kommuner med 1/3 hver og i henhold til nødvendige vedtak i 


eierkommunene. 


 


Kommunene er forpliktet til å dekke årlige driftskostnader beregnet ut 


fra et elevtall på 38 fordelt på følgende plassantall pr kommune: 


Aurskog-Høland kommune: 12 elevplasser, Nes kommune: 15 


elevplasser, Sørum kommune: 11 elevplasser. Dersom eierkommunene 


ikke har behov for tildelte plasser, kan plassene selges og 


eierkommunenes faste forpliktelse reduseres tilsvarende. 


 


Økonomisk over-/underskudd fordeles/dekkes opp av de tre 
eierkommunene. Skåningsrud skole belastes indirekte kostnader 
(administrative kostnader) på lik linje med andre virksomheter i Sørum 
kommune. 


Uttreden: For opphør gjelder kommunelovens bestemmelser. 


 
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt 


deltagerforhold og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes 


til den andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til 


mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. 


Ved fastsettelse skal Sørum kommune forlodds godskrives sine særlige 


investeringer. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld 


skolen måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Oppsigelsen av 


deltakerforholdet kan bringes inn for Kommunal- og 


regionaldepartementet. 


Adresse: Skåningsrudveien 1, 1925 Blaker. Postadresse: Postboks 113, 1921 


Sørumsand 


Telefon/fax: 63 86 63 90/63 82 87 10 


Nettside: www.sorum.kommune.no 


Rettslige rammer: Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. 


Sørum kommunes Skolen skal dekke Sørum kommunes behov for skoleplasser til elever med 
særskilte behov for spesialpedagogisk undervisning. 


Forventninger: Skolen skal dekke Sørum kommunes behov for skoleplasser til eleven. 


 



http://www.sorum.kommune.no/
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Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning 


 
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 


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. 
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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. 


 


 


Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum 
 


Formål: Formålet for sammenslåingen er tredelt. Det skal sikre høy kvalitet i 


skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret og gi 


effektiviseringsgevinst. 


Etablert: 1.11.2011. Vedtak 75/11 i kommunestyrets møte 7.9.2011 


Deltakere: Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum 


Eier: Skedsmo kommune 


Rammer: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid vedtatt 7.9.2011 


Lokalisering: Skedsmo kommune, Skedsmo kemnerkontor. 


Samarbeidsforumet: Kommunens rådmenn eller den rådmannen bemyndiger er 


samarbeidsforumet 


Samarbeidsforumets oppgaver: Rådmennene eller den rådmannen bemyndiger møtes for å drøfte 


saker av betydning for samarbeidet og for å sikre at saker av prinsipiell 


karakter blir behandlet av kommunestyrene i samarbeidskommunene. 


Vertskommunen innkaller til møter i samarbeidsforumet. 


 


Det skal minimum avholdes to møter i året. 



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





Administrasjon: Kemneren utfører sine oppgaver for kommunen med hjemmel i 


Skattebetalingslovens (lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og 


innkreving av skatt) § 2-1 og etter Skatteoppkreverinstruksen fastsatt 


av Skattedirektoratet. 


 


Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen knyttet til 


dette ansvarsområdet til vertskommunen i og med vedtaket av denne 


avtalen. Fullmakten omfatter også rett til å utøve særnamsfunksjonen 


(Skattebetalingslovens § 14-3) og til å inngi politianmeldelser på vegne 


av kommunen innenfor kemnerens fagområde. 


 


Daglig leder er kemneren i Skedsmo, som har det formelle og daglige 


ansvaret for driften av kontoret. Vertskommunen har 


ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvaret for daglig leder. 


 


Skedsmo kemnerkontor vil stå for føring av skatteregnskapet på vegne 


av kommunene, forestå innfordring og arbeidsgiverkontroll og øvrige 


oppgaver som tilligger skatteoppkreveren i henhold til lov og forskrift. 


Kostnader: Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene beregnes ut fra 


innbyggertallet i deltakerkommunene per 1.1.2009. 


Fordelingsnøkkelen revideres deretter hvert år ut fra innbyggertallet 


per 1.1. Kommunene faktureres kvartalsvis á konto etter budsjett, 


med avregning senest to måneder etter regnskapsårets slutt. 


 


Kostnader knyttet til arbeidsgiverkontroll fordeles etter antall 


gjennomførte kontroller i kommunen. Kostanden ved benyttet AFT 


62-64 i fem år etter avtalens inngående holdes utenfor 


kostnadsberegningen og faktureres avgivende kommune direkte. For 


lite alders- og uførepensjon i perioden frem til denne avtalens 


ikrafttredelse belastes den avgivende kommune. 


 


Avtalen har et eget punkt om beregning av kostnader (punkt 9). 


Avtalens varighet: Avtalen er uten tidsbegrensning. 


Uttreden: Avtalen kan sies opp. Deltakerkommunene kan med skriftlig varsel si 


opp deltakerforholdet i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 1 år, 


men slik at fristen regnes fra 1. januar året etter at oppsigelse er 


varslet. 


Adresse: Kemnerkontoret, Postboks 313, 2001 Lillestrøm 


Telefon: 66 93 80 00 


Nettside: https://www.skedsmo.kommune.no/Kemnerkontoret/  


Rettslige rammer: Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 


§ 28-1b; administrativt vertskommunesamarbeid. 


 



https://www.skedsmo.kommune.no/Kemnerkontoret/
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Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid, Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid 
 


Formål: Avtalens formål er 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 


Etablert: Våren 1997 som et forpliktende samarbeid. Organisert som 


administrativt vertskommunesamarbeid i 2008. Ny avtale er vedtatt i 


KST-sak 101/14. 


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


Rammer: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Nedre Romerike 


Innkjøpssamarbeid (NRI), vedtatt i 10.09.2014 i KST-sak 101/14. 


Forretningskontor: Sørum kommune. 


Representasjon i 


samarbeidsrådet: 


Deltakerkommunenes økonomisjefer (eller den rådmannen bemyndiger) 


utgjør Samarbeidsrådet. Samarbeidsrådet har besluttende myndighet når 


det gjelder på hvilke produktområder innkjøpssamarbeidet skal  inngå 


rammeavtaler på deltakerkommunenes vegne. 


 


For øvrig er Samarbeidsrådets funksjon å rådgi vertskommunen i 


praktiske spørsmål om samarbeidets drift. Vertskommunen innkaller til 


møter i Samarbeidsrådet ved behov. 


Representasjon i innkjøpsrådet: De innkjøpsfaglige kontaktpersonene, sammen med innkjøpssjef og 


øvrige ansatte i NRI, utgjør Innkjøpsrådet. Innkjøpsrådet er et rådgivende 


organ for innkjøpssjefen. NRI innkaller til møte i Innkjøpsrådet ved behov. 


Innkjøpsrådet utgjør også kjernen i et faglig nettverk for 


innkjøpssamarbeidet i kommunene. 







Administrasjon: Sørum kommune har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar for 


innkjøpssamarbeidets innkjøpssjef og øvrige ansatte i 


innkjøpssamarbeidet. Vertskommunen har myndighet til å inngå, 


prolongere og terminere avtaler på innkjøpssamarbeidets vegne. 


Vertskommunen innkaller til et årlig møte mellom rådmennene (eller 


den rådmannen bemyndiger) i deltagerkommunene for informasjon og 


konsultasjon om innkjøpssamarbeidets utvikling. 


 


Under ledelse av innkjøpssjefen skal NRI: 


 
- Inngå rammeavtaler på kommunenes vegne på alle 


produktområder deltagerkommunene finner tjenlig. 


- Informere deltagerkommunene om alle inngåtte rammeavtaler, 


herunder prolongering og terminering av rammeavtaler. 


- Bekjentgjøre alle rammeavtaler på sin nettside, både 


kommunale og interkommunale. Se for øvrig avtalen for 


utfyllende liste over oppgaver. 
 


Deltakerkommunenes plikter fremgår av avtalen. 


Innskuddsplikt: Samarbeidet finansieres ved tilskudd fra deltakerkommunene gjennom 


en leverandørfinansiert ordning (sekretariatsbidrag ). Ordningen baserer 


seg på at en prosentandel av omsetningen på alle interkommunale 


rammeavtaler innbetales fra leverandørene til NRI. 


Vertskommunen avregner eventuelt mer- eller mindreforbruk i NRI med 


deltakerkommunene basert på innbyggertallet. 


Administrasjonshonorar: NRI belastes indirekte kostnader (administrative 
kostnader) på lik linje med virksomheter i Sørum kommune. 


Uttreden: En deltagerkommune kan si opp samarbeidsavtalen med en 


oppsigelsesfrist på 1 år, regnet fra 1. januar året etter at oppsigelsen er 


skriftlig varslet. En oppsigelse vil ikke innebære endringer overfor 


tredjeparter av kommunens ansvar for allerede kontraktsforpliktelser. 


 


Dersom deltagerkommunene er enige kan samarbeidet oppløses med 


øyeblikkelig virkning. 


Adresse: c/o Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon: 63 86 90 00/63 86 98 82 


Nettside: www.nri.no 


Rettslige rammer Kommuneloven § 28-1b 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Innkjøpssamarbeidet skal bidra til bedre utnyttelse av kommunens 


ressurser ved å inngå økonomisk gunstige innkjøpsavtaler til beste for 


Sørum kommune og de andre kommunene i innkjøpssamarbeidet. 


Prinsippet om at NRI skal inngå alle rammeavtaler kommunen finner 


tjenlig blir innført. 



http://www.nri.no/
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Avtale om administrativt vertskommune- samarbeid på utvalgte 
saksområder i barnevernet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum 
 


Formål: Avtalens formål er å organisere et forpliktende samarbeid om etablering 


av 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 vil omfatte etablering 


av et ressursteam og en advokatordning. 


Etablert: Kommunestyrets sak 39/12 i møte 6.6.2012 


Eier: Aurskog-Høland og Fet. 


Samarbeidskommuner: Aurskog-Høland, Fet og Sørum. 


Rammer: Samarbeidsavtalen vedtatt i KST-sak 39/12. 


Lokalisering: Aurskog-Høland kommune er vertskommune for advokatordningen og Fet 


kommune for ressursteamet 


Styringsgruppe: Kommunenes rådmenn eller den de bemyndiger og barnevernlederne 


møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet og for å sikre at 


saker av prinsipiell karakter blir behandlet av kommunestyrene i 


samarbeidskommunene. Vertskommunen innkaller til møter i 


styringsgruppen Det skal minimum avholdes ett møte pr. år. 


Samarbeidsforumet: Barnevernlederne har ansvar for å organisere den daglige driften av 


samarbeidsområdene. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Barnevernlederne har ansvar for å organisere den daglige driften av 


samarbeidsområdene og følge opp disse i henhold til oppsatt møteplan. 


Administrasjon: Vertskommunen har ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og 


personalansvar for de ansatte innen samarbeidsområdene. 


Kostnader: Kostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene med en prosentvis 


fordeling i henhold til folketallet pr. 01.01.hvert år. Det skal over tid være 


samsvar mellom kostnadene og den reelle bruken av advokatordningen 


og ressursteamet i den enkelte kommune. 


Avtalens varighet: Trådte i kraft 1.6.2012. Varighet på minst 3 år. Evalueres innen 1.6.2015. 


Adresse: Aurskog-Høland kommune: Rådhusveien, 1940 Bjørkelangen 


Telefon/fax: Advokater: tlf 63 81 01 40, Interkommunalt ressursteam: 63 88 61 00 


Nettside: Ingen. 







Rettslige rammer: Samarbeidsavtalen og kommunelovens § 28-1b. 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Det interkommunale samarbeidet på de foreslåtte saksområdene skal 


styrke og effektivisere barnevernet i deltagerkommunene samtidig som 


barnevernets brukere vil få et forbedret tilbud med høy kompetanse. 


(hentet fra prosjektrapport av 23.1.2012) 


 


 


Barnevernvakten Romerike Politidistrikt 
 


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 


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. 
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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. 


 


 


 







 


Samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt mellom kommunene Aurskog-
Høland, Fet og Sørum 
 


Formål: Avtalen skal oppfylle det ansvar kommunene har etter lov av 15. juni 


2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrepersonell § 3a, om å sørge 


for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og å 


organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 


 


I samsvar med vedtak i hovedstyret i KS den 23.05.2012 og A- 


rundskriv nr. 2(2012 og i medhold av lov 15. juni 2001 nr. 75 om 


veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3a, er det mellom Aurskog- 


Høland, Sørum og Fet kommuner, inngått samarbeid som nevnt 


overfor. 


Etablert: Etablert 20.12.2007, revidert i 2010. Revidert avtale vedtatt 7.9.2011 i 


kommunestyrets sak 74/11. Avtale videreført i sak 107/13 i 


kommunestyrets møte 23.10.13 


Deltakere: Aurskog-Høland, Fet og Sørum 


Eier: Fet kommune 


Rammer: Samarbeidsavtalen godkjent 23.10.2013 


Lokalisering: Fet kommune 


Samarbeidsforumet: Fet kommune har et særlig ansvar for å organisere Veterinærvakten i 


vaktområdet Romerike Øst, og skal representere kommunene overfor 


veterinærer som deltar i Veterinærvakten. 


 


Vaktområdene organiseres i samsvar med Mattilsynets organisering 


pr. 31.12.2007. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Vedtak om deltagelse i veterinærvaktordningen gjøres av den 


kommunen som administrerer vaktordningen. Kommunen inngår 


avtaler etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I forhold til 


krav mv som veterinærer i medhold av inngått avtale måtte fremme 


mot vertskommunen, er kommunene solidarisk ansvarlige. 


Administrasjon: Fet kommune administrerer ordningen. Ved eventuell klage skal det 


etableres et klageorgan som sammensettes av representanter fra alle 


kommunene i vaktordningen, der klage på vedtak om 


deltagelse/utestenging kan behandles av kommunene i fellesskap 


etter analogi av kommunelovens § 28 -1g (Før: § 28 g). 


 


Sørum kommunestyre har delegert til rådmannen å oppnevne Sørum 


kommunes representant til klageorganet. 
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Kostnader: I henhold til Rundskriv 4/2010 fra KS utbetales tilskuddene, både til 


vaktgodtgjøringen og administrasjonen, direkte til vertskommunen. 


Avtalens varighet: Ordningen som avtalen regulerer skal evalueres i 2015. 


Uttreden: Oppsigelse må varsles skriftlig 12 måneder i forkant. Oppsigelsestiden 


kan fravikes dersom alle partene er enige om dette. 


 


Tvist i forbindelse med avtalen søkes løst ved forhandlinger mellom 


kommunene. Oppnås ikke enighet, løses tvisten i voldsgiftsnemnd. 


Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. 


Rettslige rammer: Samarbeidsavtalen, jf. analogi av kommunelovens § 28-1g (endret 


paragrafnummer fra § 28 g) 


 


 


Avtale om felles samhandlingskontor 
 


Formål: Opprettelsen av regionalt samhandlingskontor (RKS) skal styrke 


deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Ahus HF gjennom 


økt samhandling. RSK skal sørge for at deltagerkommunene har lett 


tilgengelig oversikt over samhandlingsfeltet og bedre bli i stand til å 


ivareta sine nye forpliktelser i kjølvannet av samhandlingsreformen. 


Etablert: Behandlet i kommunestyresak 20/13 den 20.03.2013 


Deltakere: Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Nittedal kommuner 


Eier: Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Nittedal kommuner 


Rammer: Samarbeidsavtalen 


Lokalisering: Rælingen kommune. 


Deltakerkommunenes oppgaver, 


ansvar og plikter: 


Deltakerkommunene er avtalepart i alle avtaler inngått etter helse- og 


omsorgstjenestelovens kapittel 6. 


 


Deltakerkommunene skal gjennomføre nødvendig avklaring- og 


beslutningsprosesser i egen organisasjon i forbindelse med alle avtaler 


som inngås eller reforhandles. Deltakerkommunene skal stille til 


rådighet personer for avtaleprosesser og delta på de 


samhandlingsarenaer- og forum som er nødvendig for å følge opp 


avtalene. 


 


For plikter vedrørende å legge til rette for forskning i egen 


organisasjon og felle kompetanseutviklingstiltak vises det til avtalens 


punkt 6. 







Strategi- og bestillerråd: Det opprettes et strategi- og bestillerråd (SBR) der 


deltagerkommunene deltar på kommunalsjefnivå. SBR ledes av 


Rælingen kommune. 


 


SBR skal drøfte saker av felles interesse og gi innspill til strategi for 


kontoret og hvilke oppgaver som skal prioriteres av RSK. 


 


SBR innehar myndighet til å avklare revidering av avtaler inngått med 


Ahus HF og til å oppnevne/rekruttere egnede personer til de ulike 


samarbeidsorganer og ulike prosesser. 


 


SBR skal sørge for at deltagerkommunene ivaretar sin forpliktelse 


etter punkt 6 i avtalen. 


 


Rælingen kommune innkaller til møter i Strategi- og bestillerrådet. Det 


skal avholdes minimum fire møter per år. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Samhandlingskontoret skal ivareta deltagerkommunenes 


partsinteresser ved koordinert oppfølging og reforhandling av inngåtte 


samarbeidsavtaler med Ahus HF og jobbe for å få partsinteressene inn i 


avtaleverket. 


 


Koordinere deltagerkommunenes innspill og føringer i de ulike 


samarbeidsorganene som er opprettet i medhold av overordnet 


samarbeidsavtale og andre avtaler mellom Ahus HF og de enkelte 


kommuner. 


 


Bistå deltagerkommunene i å finne egnede personer til å stille i ulike 
samarbeidsorganer og i ulike prosesser. 
 
Bistå deltagerkommunenes representanter med å fremme saker, avklare 
kommunenes syn på aktuelle problemstillinger og gi representantene et 
godt grunnlag for å utøve rollen som medlem av ASU og SU. 
 
Sørge for kontakt med de øvrige regioner som sogner til Ahus HF (Follo, 
Øvre Romerike og 3 bydeler i Oslo) og deres samhandlingskontorer/ - 
koordinatorer/ - kontaktpersoner. 
 
Bidra til å ivareta deltagerkommunenes forskningsplikter etter helse- og 
omsorgstjenestelovens kapittel 8. Dette innebærer blant annet at 
kontoret skal være proaktivt overfor forsknings- og utdanningsmiljøer og 
være en pådriver for at kommunale problemstillinger kan bli belyst 
gjennom forskning. RSK skal ha et tett samarbeid med Ahus HF, aktuelle 
utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. 
 
Koordinere og være en pådriver i arbeidet med felles 
kompetanseutvikling for å ivareta deltakerkommunenes økte og 
endrede kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene. Jf. det som er 
sagt over om tett samarbeid med andre institusjoner/fagmiljøer. 
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Administrasjon: RSK inngår i Rælingen kommunes organisasjon, deltagerkommunens 


innflytelse skjer gjennom Strategi- og bestillerrådet. 


 


Rådmannen i Rælingen har styringsrett og ansvar for drift og 


organisering av kontoret, herunder arbeidsgiveransvaret for de to 


ansatte i RSK. 


 


RSK har ikke beslutningsmyndighet på vegne av deltakerkommunene. 


Finansiering: RSK finansieres ved 25 % felles grunnfinansiering og 75 % etter 


innbyggertall pr. 1.1.2013. Finansiering per innbyggertall revideres 


etter innbyggertall per 1.1. 


 


Rælingen kommune har ansvar for å fremlegge forslag til budsjett 


innen 1. august, og frist for deltagerkommunene til innspill til 


budsjettet er 1. september hvert år. Betaling av utgifter skjer ved 


kvartalsvis fakturering. 


Avtalens varighet: Avtalen trer i kraft 08.11.2013 (sjekk endelig tidspunktet med Bård) 


Uttreden/avvikling av samarbeidet: Hver deltagerkommune kan melde seg ut av samarbeidet med ett års 


oppsigelsesfrist, slik at fristen regnes fra 1. januar året etter at 


oppsigelse er varslet. 


Rettslige rammer: Avtalebasert samarbeid. 


 


 


Samarbeidsavtale om kommunal tjeneste om øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) 
mellom Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog 
kommuner 
 


Formål: Formålet med avtalen er å etablere et tilbud som innebærer at 


deltakerkommunene oppfyller plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp 


døgn etter loven (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5) og oppfyller 


kommunenes plikter i henhold til delavtale 4 om øyeblikkelig hjelp 


døgn mellom Ahus og kommunene. Tjenesten skal være tilgjengelig 


for forskningsprosjekter initiert av tjenestene selv. Tjenestene skal 


kunne tilby kompetanseutviklende tiltak i samarbeidskommunene 


innenfor tilgjengelig ressurser og kapasitet. 


Eier: Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog 


kommuner. 


Rammer: Samarbeidsavtale om Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) av 26.08.13. 


Lokalisering: Skedsmo kommune. 







Faglige samarbeidsmøter: Det etableres et faglig råd bestående av representanter fra 


kommunene og Ahus. Det faglige rådet skal bistå daglig leder ved 


etableringen av rutiner og med fortløpende evaluering av tjenesten 


for å sikre en sømløs pasientflyt. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Skedsmo kommune etablerer et tilbud om Øyeblikkelig hjelp døgn 


som er samorganisert med Nedre Romerike legevakt lokalisert i 


Skedsmo kommune, og som har kapasitet til å dekke behovene til de 


samarbeidende kommuner. 


Administrasjon: Det skal være tilsatt daglig leder som har særskilt ansvar for at driften 


er i samsvar med gjeldende avtaler, regelverk og budsjett. Daglig leder 


utarbeider forslag til budsjett og årsmelding og er ansvarlig for den 


daglige drift og personalforvaltningen. Tjenesten selv skal samarbeide 


med deltakerkommunene om informasjon om tjenesten, herunder 


rutiner for pasientflyt og kriterier for inntak og eksklusjon. 


 


Skedsmo kommune skal tilrettelegge for informasjon og drøfting om 


tjenestens drift og utvikling med rådmennene i 


samarbeidskommunene to ganger per år. Hensikten er å sikre 


ansvarliggjøring og involvering av samarbeidskommunene i 


utviklingen av gjenesten. 


Finansiering: Driftens omfang skal dimensjoneres med utgangspunkt i den 


finansieringsordning som til enhver tid foreligger fra staten, sist 


revidert 01/2013 (Veiledningsmateriell fra Helsedir. «Kommunenes 


plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, vedlegg 2 – 


Beregningsgrunnlag for plikten til øyeblikkelig hjelp 


døgnopphold»). Se nærmere bestemmelser om fond, 


overskudd/underskudd i avtalen. 


Avtalens varighet: Avtalen trer i kraft fra 1.1.2014 under forutsetning av tilskudd fra 


Helsedirektoratet 


Uttreden og avvikling av 


samarbeidet: 


Deltakerkommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen og 


tre ut av samarbeidet. Uttreden kan dog tidligst skje fra 1. januar 


2020. Skedsmo kommunen kan si opp avtalen med en tilsvarende 


frist. Partene står fritt til å reforhandle avtalen også før 2020 dersom 


alle parter er enige om dette. 


Rettslige rammer: Avtalebasert samarbeid 
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Kilder: 
Eiermelding 2015 for Sørum kommune 


Proff.no 


Brønnøysundregisteret 


Politiske behandlinger 


Årsmelding/årsrapport 2015 


Tidligere eierskapskontroller  


 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Sørum 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 


19. januar 
Kl. 18:00 


 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Gavekort/billetter til folkevalgte og administrasjonen i Sørum kommune 


 Behandle selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Kommunestyret har bedtkontrollutvalget vurdere kommunens etiske 


retningslinjer, særlig med hensyn til habilitetsspørsmål 


8. mars 
Kl. 18:00 


 


 Orientering fra rådmannen i forbindelse med plan for 


forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017 – 2020  


 Behandle revisjonsrapport om SNR-saken 


 Revisjonsundersøkelse - lovligheten vedrørende kommunestyrets 


vedtak i sak 150/15 - Sennerud barnehage. 


5. april 
Kl. 18:00 


 Avlyst. 


10. mai 
Kl. 14:00 


 Overordnet analyse- fvl. Sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 


 Habilitet i kontrollutvalget 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Henvendelse til kontrollutvalget 


 Revidering av reglementer for de politiske utvalgene 


14. juni 
Kl. 18:00 


 Virksomhetsbesøk til Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 


 Nummererte brev nr. 1 – årsregnskapet 2015 Sørum kommune 


 Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 


vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 


jobbe med dem. Endelig utkast til overordnet analyse. 







 


Møte Saker 


 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


6. september 


Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – flyktninger 


 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017  


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 


 Prosjektplan – Offentlig anskaffelse 


1. november 


Avlyst 


  


6. desember  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


 Eierskapskontroll – Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 - endelig 


 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 – vedtak i kommunestyret  


2017  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlig anskaffelser i 


Sørum kommune (mars 2017) 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


Annet  Sak om utestående fordringer (kopi av brev fra revisjonen) 


 








NOTAT TIL KU 
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Til: Kontrollutvalgene i Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Aurskog/Høland, 


Rælingen og Sørum kommuner  
Saksbeh: Øyvind Schage Førde 


Kopi:  


Emne:  Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS, oktober 2016 


 
 


1 Innledning 


I forbindelse med rapportering av eierskapskontroll i NRBR IKS i kontrollutvalget i Skedsmo, 
ble det vedtatt følgende tilleggsbestilling før endelig behandling av rapporten: 
 


Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det fremgår hvilke 
representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet følger rapporten. Saken settes 
opp til ny behandling i neste møte   


 
Etter avtale med ROKUS utarbeides det et notat med fullstendig oversikt over 
representantenes svar på revisjonenes spørreundersøkelse (egenerklæring) på punktet om 
obligatorisk opplæring av representantskapsmedlemmer i den enkelte kommune. Denne 
informasjonen gjøres med dette notatet tilgjengelig for alle kontrollutvalgene i 
eierkommunene. 
 
Fra rapporten fremgår det at 11 av 14 representanter har besvart revisjonens henvendelse. 
Nedenfor gjengis 12 besvarelser. Grunnen til økningen er at revisjonen fikk den siste 
besvarelsen etter at rapporten ble utarbeidet. 
 


2 Representantskapsmedlemmenes besvarelser 


Spørsmål:  
Har kommunen etablert obligatorisk opplæring for sine representantskapsmedlemmer? 
 
Rælingen:  


1. representant: Ja 
2. representant: Nei 


 
Lørenskog: 


1. representant: Ja 
2. representant: Ikke besvart revisjonens henvendelse 


 
Nittedal 


1. representant: Ja 
2. representant: Ikke besvart revisjonens henvendelse 
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Fet 
1. representant: Nei 
2. representant: Ja 


 
Skedsmo 


1. representant: Nei 
2. representant: Vet ikke 


 
Aurskog/Høland 


1. representant: Ja 
2. representant: Vet ikke 


 
Sørum 


1. representant: Vet ikke 
2. representant: Ja 


 
 
 
 
 
 
 
Øyvind S Førde 
sign. 
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1 Kommunestyret 26.10.2016 126/16 


 
 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 


 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 26.10.2016 sak 126/16 
 
Møtebehandling 
Fra kontrollutvalget forelå slik innstilling: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
 
Repr. Morten Bekkeng satte på vegne av Ap fram slikt endringsforslag: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas med følgende områder i prioritert 
rekkefølge: 


 Prioritet 1: Mobbing (2017) 


 Prioritet 2: Psykisk helse (2017) 


 Prioritet 3: NAV (2018) 


 Prioritet 4: Oppfølging av kommunens vedtak (2018) 


 Prioritet 5: Foretak til etat (2019) 
 
Repr. Roy Merli satte på vegne av Høyre fram slikt tilleggsforslag: 
Følgende område innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon: Administrative rutiner. 
 
Repr. Jim Smestad satte på vegne av Venstre fram slikt tilleggsforslag: 
Kommunestyret oppfordrer kontrollutvalget til å opprioritere mobbing i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Votering 


 Det ble stemt alternativt: 
 Forslaget fra Ap om mobbing : 13 stemmer, falt. 
 Forslaget fra Venstre om mobbing : 18 stemmer, vedtatt. 


 Høyres forslag : 16 – 15 stemmer, vedtatt. 


 Kontrollutvalgets innstilling : Vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas, med følgende tillegg: 
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 Følgende område innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon: Administrative 
rutiner. 


 Kommunestyret oppfordrer kontrollutvalget til å opprioritere mobbing i plan for 
forvaltningsrevisjon. 


 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 


kontroll med at den økonomiske 


forvaltning foregår i samsvar med 


gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 


det blir gjennomført systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 


og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
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Kontrollutvalget i Sørum 


kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 


bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 


behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 


kontrollutvalget.  


Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 


effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 


Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 


kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 


etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 


gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 


selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 


gjennomført: 


 Forvaltningsrevisjon på sykefraværsarbeid i Sørum kommune (2014) 
 Forvaltningsrevisjon på Introduksjonsordning for flyktninger (2014) 


 Revisjonsundersøkelse – Utvidelse av Sørum kirkegård kostnadsoverslag 
for strakstiltak (2014) 


 Revisjonsnotat – Dokumentgjennomgang vedrørende leieavtale Fossjordet 
(2015) 


 Forvaltningsrevisjon på Krogstad Miljøpark AS (2015) 
 Forundersøkelse for kontrollutvalgene – Samarbeidsrådet for Nedre 


Romerike (SNR) – pengestøtte, prosjektmidler og habilitet (2015) 


Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 


utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 


Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 


plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 


som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 


bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 


områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 


forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 


kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 


Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 


bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 


og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 


utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Sørum kommune. 


I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 


kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
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Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 


kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 


Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 


kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 


analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 


internkontrollarbeidet. 


Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 


bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Sørum 
og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 


enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 


som:  
 Økonomi og produktivitet 


 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 


 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 
 


I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 


prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 


undersøkelser som nevnt over. 


Andre kontrollformer 
Sørum kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 


Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 


tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 


kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 


hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 


orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 


forvaltningsrevisjon.  


Tema Tidsplan  Prioritet 


Mobbing 2020 1 


Psykisk helse 2017 2 


Håndtering av fremmedspråklige 2020  


Hjemmebaserte tjenester 2017  


Institusjon – sykehjem 2017  


NAV 2017 3 


KAD 2018  


Barnevernet 2018  


Plan og byggesak 2019  


Oppfølging av kommunens vedtak 2018 4 


IKT 2019  


Foretak til etat 2018 5 


Etiske retningslinjer/Administrative rutiner 2017  


 


Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 


kontrollutvalget har identifisert: 


Mobbing 
Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 


utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 


ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 


grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 


elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 


psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 


daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 


øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 


 


Kontrollutvalget ønsker blant annet å se på hvilken strategi Sørum kommune har 


vedrørende dette arbeidet. Er det en overordnet strategi, er den operasjonalisert 


ut i organisasjonen og evalueres arbeidet jevnlig?  


 


Da kommunen er i gang med bygging av ny 1-10 skole på Frogner-Melvold 


ønsker kontrollutvalget og prioritere dette sent i perioden.     


  


Psykisk helse 
Det er en økende tendens av psykiske lidelser hos barn og unge i Sørum 


kommune. Kontrollutvalget ønsker å kontrollere hvordan det jobbes med dette 


på den enkelte skole. Utvalget vil også se på hvordan samhandlingen er i 


kommunen vedrørende dette tema – blant annet helsesøstertjenesten. Fanges 


psykiske lidelser opp og deles informasjonen med alle relevante etater? 
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Kontrollutvalget ser dette som et meget viktig område og ønsker derfor å 


prioritere dette området først. 


   


Håndtering av fremmedspråklige 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og 


aldri før har Norge mottatt en så stor andel flyktninger. Sørum har vedtatt å ta 


imot inntil 30 flyktninger pr. år i tillegg til familiegjenforente. Det er utfordringer 


knyttet til boliger og fast arbeid. Dette fordrer et tett samarbeid mellom 


flyktningetjenesten og NAV. Voksenopplæringen vil trenge større plass og det vil 


være nødvendig med barnehageplasser. 


 


Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse av hvor vellykket dette 


arbeidet har vært i Sørum kommune.   


 


Hjemmebaserte tjenester og Institusjon (sykehjem) 
Tjenesteområdet har de siste årene hatt store utfordringer med å tilpasse 


aktiviteten til økonomirammen. Dette har medført betydelig merforbruk, spesielt 


i hjemmebaserte tjenester. En ressursanalyse som ble gjennomført våren 2015 


viser at Sørum kommune har en høy dekningsgrad når det gjelder 


institusjonsplasser, sammenlignet med andre kommuner. 


 


I planperioden vil antall eldre øke. Samtidig vil gjennomsnittlig liggetid i sykehus 


reduseres. Dette medfører at presset på kommunale omsorgstjenester øker, og 


mer av behandlingen som tidligere ble gitt på sykehus, vil i fremtiden bli utført i 


kommunen. I henhold til vedtatt strategi for eldreomsorg skal flest mulig bo 


hjemme lengst mulig. Dette fordrer at ressursbruken i sektoren dreies fra 


omsorg i institusjon til hjemmebasert omsorg. 


Det ønskes blant annet en analyse av KOSTRA-tall da det er usikkerhet rundt 


rapportering av hjemmebaserte tjenester. Det sies at flere tjenester er lagt 


under hjemmebaserte tjenester i Sørum kommune enn i sammenlignbare 


kommuner. Hjelpemidler i hjemmet er også tatt opp som et stikkord. 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om områdene underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


Institusjon - sykehjem 
Se forrige punkt. 


NAV 
Kontrollutvalget er opptatt av å undersøke hvordan kommunen jobber med unge 


arbeidsledige, trygdede mv. Unge som faller utenfor er også nevnt. Utenforskap 


er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund (KS), og betegner 


mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være 


personer som står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset 


sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet. 
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Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som utsettes 


for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få psykiske vansker 


senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap på arbeidsmarkedet. 


Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne. 


Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 


fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 


alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de viktigste 


årsakene til at personer faller utenfor. 


Kontrollutvalget ser dette som et meget viktig område og ønsker derfor å 


prioritere dette relativt høyt. 


KAD 
Samhandlingsreformen krever at kommunene skal ta mer ansvar fra 


spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer konkret krav om å etablere egne 


senger kommunal akutt døgnenhet (KAD) for psykisk helse fra 1.1.2017 i takt 


med reduksjonen i distriktspsykiatrisk senter (DPS).  


 


I flere artikler i Romerike Blad 


(http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-


problematisk/s/5-43-84046 - http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-


pasienter/s/5-43-75921) er det beskrevet at de fleste av sengeplassene har stått 


tomme etter 1 års drift. Belegget har vært svært lavt. I dag er de årlige 


driftskostnadene for et kommunalt akutt døgntilbud, KAD Nedre Romerike 


(Kommunal akutt døgnenhet), rundt 25 millioner kroner, fordelt mellom Ahus og 


de sju eierkommunene på Nedre Romerike; Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, 


Sørum, Nittedal og deler av Enebakk. Fra 2016 er tilbudet lovpålagt og 


finansieringen overføres kommunene. 


 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon.  


 


KAD driftes av Skedsmo kommune som vertskommune.  


    


Barnevernet 
Mengden med barn plassert utenfor hjemmet øker. Dette stiller store krav til å 
finne egnede og robuste hjem som evner å ta imot disse barna. 
 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon.   


 


Plan og byggesak 
Kontrollutvalget ønsker å se på svarfrister og selvkost innenfor dette området.  


 



http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-problematisk/s/5-43-84046

http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-problematisk/s/5-43-84046

http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-pasienter/s/5-43-75921

http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-pasienter/s/5-43-75921
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Oppfølging av kommunens vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å undersøke om kommunen har et overordnet system for 


å sikre at kommunestyrevedtak blir fulgt opp, og i hvilken grad vedtak fra 


kommunestyret faktisk er blitt iverksatt som forutsatt. Det kan også undersøkes 


om administrasjonen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksettelsen og 


oppfølgingen av vedtakene de har fattet. 


 


IKT 
IT brukes som et verktøy i hele kommunen. E-handel, e-faktura, elektronisk 


saks- og arkivsystem mv. er eksempler på nyvinninger innenfor IT-området. 


Dette stiller også krav til et økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og 


informasjonssikkerhet. Aktuelle områder å undersøke kan være pleie og omsorg 


og/eller rådmannens stab. Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvordan Sørum 


kommune etterlever dette. 


 


Foretak til etat 
Under behandlingen av sak 142/15 i kommunestyret den 16.12.2015 ble det 


besluttet at Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommunale eiendomsselskap 


KF oppløses som foretak og overføres til Sørum kommune med virkning fra 


01.01.2016.  


 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke resultatet – eventuelt hvilke 


innsparingstiltak og effektiviseringer er oppnådd?   


 


Etiske retningslinjer/Administrative rutiner  
Kontrollutvalget er opptatt av at kommunen har et godt etisk reglement som 


følges og brukes av alle ansatte. Kontrollutvalget vil undersøke at kommunen har 


et levende etisk reglement som er satt opp i henhold til kommunelovens 


bestemmelser og følger b.la. etikkportalens retningslinjer og anbefalinger. Er de 


ansatte involvert i arbeidet med reglementet, og er det operasjonalisert ut i hele 


organisasjonen? 


Dette området vil bli kontrollert ved hjelp av en mindre undersøkelse.  


 


Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 


kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 


opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 


rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 


forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  
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Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon 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. 








Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak 


nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


19.1.16 1/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


19.1.16 2/16 Selskapskontroll NRV AS og RA-
2 (Strandveien 1) 


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


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
16.03, sak 
37/16. 


   


19.1.16 3/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen 
om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Sørum kommune til 
orientering. 


     


19.1.16 4/16 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget utsetter bestilling 
av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt inntil 
videre. 


  Settes opp på et 
senere møte. 


  


19.1.16 5/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


19.1.16 6/16 Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse om varslingssaker 2015 
til orientering. 


     


19.1.16 7/16 Gavekort/billetter til 
folkevalgte og 
administrasjonen i Sørum 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
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kommune 


19.1.16 8/16 Kommunestyre har bedt 
kontrollutvalget vurdere 
kommunens etiske 
retningslinjer, særlig med 
hensyn til habilitetsspørsmål 


Kontrollutvalget ber sekretær om å 
sende en henvendelse til ordfører 
hvor det bes om en presisering av 
hva som ønskes undersøkt. 


Ordfører  Settes opp til 
behandling 8. 
mars 


  


19.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, med 
de endringer som fremkom i møtet.  
Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2016 til 
orientering.  
 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
16.03, sak 
39/16. 


   


19.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


Kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 vedtas.  
Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 til orientering.  
 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
16.03, sak 
38/16. 


   


19.1.16 11/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar revisjonens 
rapport til kontrollutvalget i Sørum 
pr 31.12.2015 til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
undersøke om kommunestyrets 
vedtak er fattet i henhold til 


Romerike 
Revisjon 


 Settes opp til 
behandling 8. 
mars. 
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gjeldende lover og regler. 


        


8.3.16 12/16 Orientering fra rådmannen i 
forbindelse med plan for 
forvaltningsrevisjon og 
overordnet analyse 2017 – 
2020 


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


2. Kontrollutvalget tar informasjon 
fra rådmannen til orientering 


     


8.3.16 13/16 Forundersøkelse for 
kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) - pengestøtte, 
prosjektmidler og habilitet 


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


     


8.3.16 14/16 Revisjonsundersøkelse - 
lovligheten vedrørende 
kommunestyrets vedtak i sak 
150/15 - Sennerud barnehage 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering, og konkludere med at 
kommunestyrets vedtak ikke utgjør 
brudd på kommunestyrets 
beslutningsmyndighet, eller kravet 
om tilstrekkelig saksutredning. 


     


8.3.16 15/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


8.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


8.3.16 17/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


10.5.16 18/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Sørum kommunes årsregnskap 
for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 
kommunes årsregnskap 2015 
vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
25.05, sak 
54/16. 


   


10.5.16 19/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum Kommunestyret Behandlet i    
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Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF sitt 
årsregnskap for 2015 


kommunale eiendomsselskap KF 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 


kommunestyret 
25.05, sak 
56/16. 


10.5.16 20/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Sørum kommunalteknikk KF 
sitt årsregnskap for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 
kommunalteknikk KF årsregnskap 
2015 vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
25.05, sak 
57/16. 


   


10.5.16 21/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget 


Kontrollutvalget tar ikke saken til 
behandling. 


Svar til avsender 
av 
henvendelsen 


    


10.5.16 22/16 Revidering av reglementer for 
de politiske utvalgene 


Kontrollutvalget har ingen 
merknader til forslag til endringer i 
reglement for kontrollutvalget. 


Sørum 
kommune 


    


10.5.16 23/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


10.5.16 24/16 Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon 2017 - 
2020 - foreløpig presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering, og ber 
sekretær om å oppdatere 
overordnet analyse basert på innspill 
i møtet. 


     


10.5.16 25/16 Overordnet analyse 
selskapskontroll 


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


     


10.5.16 26/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     


10.5.16 27/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 
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10.5.16 28/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


14.6.16 29/16 Virksomhetsbesøk til Romerike 
Avfallsforedling IKS (ROAF) 


Kontrollutvalget tar besøket til 
orientering. 


     


14.6.16 30/16 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området offentlig 
anskaffelse fra Romerike Revisjon 
IKS. Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem en prosjektplan, basert 
på diskusjonen i møtet, for dette 
prosjektet i sitt neste møte den 
06.09.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Prosjektplan 
behandles i 
septembermøtet. 


  


14.6.16 31/16 Revisjonsbrev nr. 1 
Årsregnskapet 2015 Sørum 
kommune 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
svar på revisjonsbrev nr. 1 
årsregnskapet 2015 til orientering. 


     


14.6.16 32/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


14.6.16 33/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Overordnet analyse 2017-2020 for 
kontrollutvalget i Sørum vedtas, 
med de endringer som fremkom i 
møtet. 


     


14.6.16 34/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


14.6.16 35/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


6.9.16 36/16 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport - 
Introduksjonsordning for 
flyktninger 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
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6.9.16 37/16 Prosjektplan - Offentlig 
anskaffelse 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Offentlig anskaffelser i Sørum 
kommune, og ber om at 
vedlagte prosjektplan legges til 
grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 


2. Prosjektet leveres til 
februar/mars møtet 2017, og 
gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 450 timer. 


Romerike 
Revisjon 


 februar/mars 
møtet 2017 


  


6.9.16 38/16 Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurderinger tas til orientering. 


     


6.9.16 39/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


6.9.16 40/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020  


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. 


Kommunestyret     


6.9.16 41/16 Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2017-2020 – 


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


6.9.16 42/16 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 


1. Følgende forslag til budsjettet 
for kontroll- og tilsynsordningen 
for Sørum 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 
Sørum kommune 2017. 


Kommunen     


6.9.16 43/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


6.9.16 44/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


6.12.16 45/16       
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