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Saker til behandling 

31/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00223-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 31/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Saker til behandling
2. Saker til oppfølging

Tilbake til sakliste 
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32/16 Orientering fra administrasjonen 

Arkivsak-dok. 15/00119-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 32/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Saksframstilling: 
Det vil bli orientert om Lørenskog kommunes varslingsrutiner og en varslingssak. 

Tilbake til saksliste 
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33/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen 
IKS 

Arkivsak-dok. 16/00100-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 33/16 

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

Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende en utskrift av behandlingen til selskapet. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyret ber om at Lørenskog kommunes eierrepresentanter bidrar til

at representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 

Vedlegg:  
Eierskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen, RRi oktober 2016 

Saksframstilling: 
Denne eierskapskontrollen er levert på bakgrunn av Plan for selskapskontroll 2014-
2016 som ble behandlet av det forrige kontrollutvalget. Kontrollen tar sikte på å 
undersøke om kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. 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?

En beskrivelse av metode og kontrollkriterier er gitt i vedlagte rapport. 

Det er verdt å merke seg at Lørenskog kommune ikke har formaliserte rutiner for 
administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i 
eierstyringssekretariatet. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette 
på et senere tidspunkt. 

Når det gjelder problemstilling b., er det flere interessante funn: 
• Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres

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



5 

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

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

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

Romerike revisjon oppsummerer at eierne har etablert tilfredsstillende rutiner for 
oppfølging av eierskapet. Funnene indikerer imidlertid at representantskaps-
medlemmene 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. 

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.

Rapporten inneholder imidlertid ikke informasjon om hvilke kommuner de 
representantene som ikke har fått obligatorisk opplæring representerer. Det er derfor 
vanskelig å be kommunestyret i Lørenskog om å følge opp disse funnene. Ved 
behandlingen av selskapskontrollen i ROAF IKS i kommunestyret den 30. april 2014 
ble det påpekt at revisjonens anbefalinger hadde grunnlag i et gjennomsnitt av 
eierrepresentantenes svar, ikke det som gjaldt for Lørenskog kommunes 
eierrepresentanter. Det ble videre påpekt at kontrollutvalget hadde innstilt overfor 
kommunestyret at eierrepresentantene skulle pålegges noe uten at det var 
identifisert at dette gjaldt Lørenskog. Sekretariatet anbefaler at rapporter i fremtiden 
skrives slik at det fremgår hvilke kommuner funnene gjelder for.  

Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget sender en utskrift av behandlingen 
til selskapet. 

Tilbake til sakliste 
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34/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike revisjon 

Arkivsak-dok. 15/00105-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 34/16 

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

Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Lørenskog (ettersendes) 

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. 

Tilbake til saksliste 



7 

35/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 16/00024-11 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 35/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 

Tilbake til saksliste 
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36/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00117-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 36/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas 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 

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 Lørenskog 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 22. september 2016. 
Basert på denne foreslår kontrollutvalget selskapskontroll i Strandveien 1 AS, Nitor 
AS, Norasondegruppen AS, Nedre Romerike brann og redning IKS og Romerike 
avfallsforedling IKS. Utvalget ønsker også en undersøkelse av Regionkontor 
landbruk. Dette er et vertskommunesamarbeid med Skedsmo kommune som 
vertskommune. I vertskommunesamarbeid er det kontrollutvalget i vertskommunen 
som har innsynsrett. Når det gjelder undersøkelser i vertskommunesamarbeid, der 
Lørenskog ikke er vertskommune, vil sekretariatet koordinere dette med 
kontrollutvalget i vertskommunen.  
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Også i disse tilfeller vil sekretariatet 
koordinere en selskapskontroll i forhold til de kontrollutvalg som har prioritert samme 
selskap. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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37/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00231-13 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Lørenskog kontrollutvalg 27.10.2016 37/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


 


1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 


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


av kontrollutvalgene /kommunestyrene. 


 


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


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


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


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


nr. 905.  


 


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


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


kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


 


Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  


 


Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


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


 


                                                


 


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


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


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 


oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 


eierstyring? 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


2 METODE 


Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 


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


 


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


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


identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  


 


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


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


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


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


kontrollen.  


 


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


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


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


 


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


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


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


av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      


 


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


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


har vedtatt. 


 


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


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


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


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


 


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


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


saker knyttet til selskapet er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.  


 


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


bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


3 KONTROLLKRITERIER 


3.1 Innledning 


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


virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 


 


 Lover og forskrifter 


 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 


o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  


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


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


kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 


 Annen anerkjent teori om eierstyring  


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


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


 


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


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


sammenheng de er relevante.  


 


 


3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)  


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


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


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


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


 


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


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


kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 


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


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


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


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


representantskapet. 


 


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


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


deres. 
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3.3 Lov og forskriftskrav  


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


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven, 


forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale. 


 


 


3.4 Lov om offentlige anskaffelser 


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


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


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


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


likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger 


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


 


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


anskaffelsen og hvilken kontraktstype det er snakk om2, kommer ulike deler av forskriften til 


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


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


avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen. 


 


3.5 Anbefalinger for god eierstyring 


3.5.1 Generelt om eierstyringsprinsipper 


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


eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 


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


være: 


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


anbefalingene.  


 


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


dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.  


 


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


anbefalinger for god eierstyring: 


 


                                                


 


 
2
 For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal 


anskaffes. Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  
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3.5.2 Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 


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


kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 


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


å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  


 


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


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


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


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


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


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


tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 


dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 


også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  


2. Vurdering og valg av selskapsform  


3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  


4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 


5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  


6. Gjennomføring av eiermøter 


7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  


8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 


9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  


10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  


11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  


12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  


13. Styresammensetning i konsernmodell  


14. Oppnevnelse av vararepresentanter  


15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  


16. Godtgjøring til styrerepresentanter  


17. Registrering av styreverv 


18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  


19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  


20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 


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


eier av selskaper. (s.163 – 164). 


 


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


inneholde: 


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


2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


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


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


styringsdokumentene. 


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


 


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


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


 


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


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


 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  


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


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


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


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


styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 


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


selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  


 Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.  


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


 


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


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


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


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


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


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


eierskap.” 


 


Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 
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”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 


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


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


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


som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?” 


 


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


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


selskapet. 


 


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


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


kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 


 


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


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


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


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


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


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


undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.  


 


Oppsummering: 


 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 


 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 


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


utøvelsen av sitt eierskap 


 


                                                


 


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


4.1 Innledning 


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


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


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


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


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


andre kommuner.  


 


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


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


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


sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 


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


brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende 


forskrifter. 


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


og 44 om beredskap mot akutt forurensing. 


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


(sivilforsvarsloven), §§ 12-15. 


 


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


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


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


levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse.  


 


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


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


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


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


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


og skal drives med full kostnadsdekning. 


 


Som rammer for slik virksomhet gjelder: 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 


brannfarlig vare osv.) 


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


NRBRs ressursbruk på virksomheten. 


 


4.3 Styre 


Styret består pr i dag av følgende medlemmer; 


 


Marit Helene Ekvoll – styreleder 


Rune Alfred Holter  


Astri Aas-Hansen 


Elisabeth Hilda B Larsen 


Halvor Bing Lorentzen 


Kenneth Wangen 


Morten Dahl Helgesen 


 


Samlet godtgjøring til styret for 2015 utgjorde kr 363 400. 


 


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


administrativ leder av selskapet. 


 


4.4 Drift 


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


avdelingene inngår alle i NRBRs juridiske enhet.  


 


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


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


 


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


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


kompetansesenter sammen med Oslo brann- og redningsetat. 


 


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


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


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


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


EIERSTYRING 


5.1 Kommunenes eiermeldinger 


5.1.1 Innledning 


I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


 


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


 


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


eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:  


 


5.1.2 Kommunenes eiermeldinger 


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


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


eiermeldinger. 


 


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


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


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


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


klart uttalt eierskapspolitikk som danner utgangspunktet for eierskapsutøvelsen.  


 


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


enkelte kommunestyrene årlig.  


 


5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene 


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


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


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 


oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
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folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 


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


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


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


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


 


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


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


kommunens rolle som eier og bruker overfor selskapene. 


 


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


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


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


 


Eierstyringssekretariatet hovedarbeids- og samarbeidsområde er å samordne kommunens 


synspunkter før saken behandles i kommunenes formannskap/kommunestyrer. 


 


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


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


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


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


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


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


 


Sørum  


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


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


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


representantskapsmøter, revidering av eiermeldingen etc.  


 


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


over. 


  


Aurskog-Høland 


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


problemstilling ved oppfølging av eierskapet. 


 


Nittedal  


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


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


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


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


 


Fet 


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


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


 


Lørenskog 


Lørenskog kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


  


Skedsmo 


Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


 


5.1.4 Kjennskap til eiermelding 


I revisjonens spørreundersøkelse til representantskapsmedlemmene ble det spurt om deres 


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


til dette. 
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6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 


NRBR? 


6.1 Innledning 


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


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


 


Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 11 


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


for at de mottatte tilbakemeldinger er representative.  


 


Sentrale eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan 


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


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


 


6.2 Eierstrategi 


NRBR inngår i samtlige eieres eierstrategi i deres respektive eiermeldinger.  


6.2.1 Særlig om mulig sammenslåing med ØRBR 


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


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


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


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


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


NRBR 27. oktober 2016. 


 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 


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


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


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


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


6.3 Øvrige eierforhold 


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


gjort blant representantskapsmedlemmene, styret og intervju med daglig leder. 


 


6.3.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 


Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune ikke har 


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


  


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


 


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


overensstemmelse med KS anbefaling nr 1. 


 


6.3.2 Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering 


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


sammensetning av styret.  


 


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


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


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


 


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


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


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


representantskapsmedlemmenes oppfatning og de faktiske forhold tilsier enten at 


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


respektive medlemmer.   


 


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


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


styreinstruks som er vedtatt av representantskapet. 


 


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


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


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


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


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


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


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


eierstrategi og øvrige vedtak fattet i representantskapet.  


 


6.3.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 


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


 


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


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


 


Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. 


 


6.3.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 


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


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


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


dekker eiernes informasjonsbehov. 


 


6.4 Eierrepresentasjon 


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


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


av formannskapet og i et mindretall av kommunestyret. 


 


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


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


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


gitt. 
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7 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 


ANBEFALINGER 


7.1 Oppsummering 


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


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


 


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


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


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


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


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


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


Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


1  Obligatorisk opplæring av og 


informasjon til folkevalgte 


 Nei Eierne har lagt til rette for dette, 


men over halvpartene av  


repskapsmedlemmene 


bekrefter at de ikke har hatt 


obligatorisk opplæring for 


folkevalgte 


2 Vurdering og valg av 


selskapsform 


 Ja  


3 Fysisk skille mellom monopol 


og konkurransevirksomhet 


 Ja Det er etablert markedsområder 


som inngår i en fri 


markedssituasjon 


(alarmtjenester). Her har 


selskapet over tid gjort en 


betydelig innsats for å skille 


dette området fra de øvrige 


lovpålagte områdene i 


virksomheten    


4 Utarbeidelse av 


eierskapsmeldinger  


 ja Samtlige eiere har utarbeidet 


eiermelding 


5 Utarbeidelse og revidering av 


selskapsstrategi og 


selskapsavtale/vedtekter  


Ja Ja   


6 Gjennomføring av eiermøter 


Tilsyn og kontroll med 


kommunale foretak og med 


forvaltningen av kommunenes 


interesser i selskaper 


 Ja  


7 Sammensetning og funksjon 


av eierorgan   


 Ja  


8 Gjennomføring av 


generalforsamlinger og 


representantskapsmøter 


 Ja  
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


9 Sammensetningen av styret. 


Eiers krav til profesjonelle 


styrer i kommunal sektor 


 Ja/Nei Dette er fastsatt i 


eiermeldingene, men halvparten 


av 


representantskapsmedlemmene 


er ikke kjent med at det i deres 


eiermelding fremgår krav til valg 


og sammensetning av styret. 


10 Valgkomité for 


styreutnevnelse i 


aksjeselskap og 


interkommunale selskap 


 Ja  


11 Kjønnsmessig balanse i 


styret.  


 Ja  


12 Rutiner for å sikre riktig 


kompetanse i selskapsstyrene  


 Ja, delvis Det er etablert rutiner for og det 


gjennomføres evaluering av 


styret. Resultatene blir imidlertid 


i liten grad  gjennomgått av 


eiere 


13 Styresammensetning i 


konsernmodell  


I/A   


14 Oppnevnelse av 


vararepresentanter  


 Ja  


15 Habilitetsvurderinger og 


politisk representasjon i 


styrene 


 Ja  


16 Godtgjøring av styreverv  Ja  


17 Registrering av styreverv   Ja  


18 Arbeidsgivertilhørighet i 


selvstendige rettssubjekter  


Ja   


19 Utarbeidelse av etiske 


retningslinjer  


Ja   
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


20 Særlig om 


administrasjonssjefens rolle i 


kommunale foretak. 


 Ja Det er etablert et 


eierstyringssekritariat hvor 


NRBR IKS blir fulgt opp 


21 Utøvelse av tilsyn og kontroll  Ja  


 


 


7.2 Vurderinger og anbefalinger 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 


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


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


 


 


Om problemstilling 1 a. 


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


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


eierutøvelse er etablert gjennom de respektive eieres eiermeldinger, etablering av 


eierstyringssekretariat og rutiner for mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter. I 


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


eieravtale/strategi.  


 


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


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


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


inn i eierrollen. 


 


Om problemstilling 1 b. 


Våre undersøkelser viser også her at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet følger opp 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


anbefaling nr 9. 


 


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


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


sentralt tema for en hensiktsmessig utøvelse av eierrollen.  


 


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


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


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


sammensetning og samlede kompetanse er best mulig.   


 


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


eierskapet. Våre funn indikerer imidlertid at representantskapsmedlemmene på noen sentrale 


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


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


i eierorganet. 


 


Anbefalinger 


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


for god eierstyring:  


 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk 


opplæring av folkevalgte. 


 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.  
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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 elle 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 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)? 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 







• 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.  


Forvaltning av kommunens eierskap – eiermeldingen 
Lørenskog kommune har fastsatt prinsipper for god eierstyring i eiermeldingen. I utgangspunktet skal disse 
prinsippene ligge til grunn for alle selskaper kommunen har eierskap i, men utøvelsen skal tilpasses kommunens mål 
med eierskapet og eierandelen i det enkelte selskap. Prinsippene er følgende: 
 


1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierselskaper i aksjeselskaper/interkommunale selskaper 
2. Eierbeslutninger og vedtak skal fattes av generalforsamlingen /representantskapet 
3. Selskapets virksomhet skal tydelig framgå av vedtektenes/selskapsavtalens formålsbestemmelse.  
4. Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapitalstruktur som er tilpasset selskapets mål, strategi og 


risikoprofil.  
5. Selskapet skal være bevisste sitt samfunnsansvar. 


 


6. Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold ut 
fra selskapets egenart. Det skal tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ. 


7. Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med daglig ledelse og organisasjonen, 
sette mål og legge planer for utvikling av virksomheten. 







8. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til 
omfanget og arten av selskapets virksomhet.  


9. Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på 
åpenhet. Selskapet skal årlig publisere oversikt over datoer for viktige hendelser (bl.a. generalforsamlings-
/representantskapsmøter), årsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av eventuelt utbytte med mer. 


10. Kommunestyret skal revidere kommunens eierskapsmelding en gang per valgperiode, evt. oftere dersom det 
er behov for det.  


 


Administrasjonen og folkevalgte som ivaretar eierskapet skal fremme sine synspunkter overfor øvrige 
eierrepresentanter i samsvar med disse prinsippene. 


For å sikre god eierstyring vedtok kommunestyret i møte 09.02.2011, sak 005/11 “Reglement for valg av og 
instruksjonsmyndighet over kommunens eierrepresentanter til generalforsamling for aksjeselskaper og 
representantskap i interkommunaleselskaper”. I reglementet er det bestemt at alle saker som skal behandles av 
selskapenes generalforsamling/representantskap som hovedregel skal forelegges kommunestyret eller det 
politiske organ som er delegert oppgaven forut for møte i selskapenes generalforsamling 
møter/representantskap.  


I kommunens delegeringsreglement er formannskapet delegert denne myndighet.   


Kommunens representanter til generalforsamling/representantskap plikter ved stemmegivning å følge den 
instruks som fattes av formannskapet.  Dersom instruks ikke er fattet er det i reglementet fastslått at kommunens 
representanter ved stemmegivning i generalforsamlingen/representantskapet skal opptre på en måte som best 
mulig ivaretar Lørenskog kommunens interesser.  


 


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 


I vedlagte oversikt over selskaper er funn fra tidligere kontroller oppsummert.  


Kommunens eierskap 
Lørenskog kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskap 
• Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 







• Romerike Avfallsforedling (ROAF) IKS 
• Nedre Romerike vannverk IKS 
• Nedre Romerike avløpsanlegg IKS 
• Romerike krisesenter IKS 
• Romerike revisjon IKS 
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 


 
Aksjeselskap 


• Strandveien 1 AS 
• Norasonde AS 
• Nitor AS 
• Mailandveien 10 AS 


 
Vertskommunesamarbeid 


• Regionkontor landbruk (Skedsmo) 
 
Andre samarbeidsformer 


• Barnevernsvakten 
• Kommunal døgnenhet, KAD 


 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomfør eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS, RA2 AS og Nitor i forrige periode. 
Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Kontrollene viste at det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapene, 
bortsett fra i Norasonde. For mer detaljer viser vi til Faktaarkene for hvert selskap. 


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


Selskap Involverte eiere 


Strandveien 1 AS Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum 


Nitor AS Lørenskog 


Norasondegruppen 
AS 


Lørenskog, Skedsmo, Fet, Nittedal, Rælingen, Sørum, Aurskog-
Høland, Gjerdrum, Rømskog, Norsk Folkehjelp (0,32%) 


Regionkontor 
landbruk 


Vertskommunesamarbeid med Skedsmo kommune som 
vertskommune 


Nedre Romerike 
brann og redning 
IKS 


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


Romerike 
avfallsforedling IKS 


Lørenskog, Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo og Sørum  


 


Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene her hvor der er mange eiere.  


Utdyping av de enkelte prosjektene 
I Strandveien 1 AS kan følgende problemstillinger være aktuelle: 


- Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører? 
- Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 
- I hvilken grad er regelverket for offentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med eiendomsutvikling? 







- Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold til eiendomsutviklingsprosjektet? 
 
I Nitor AS og Norasondegruppen AS kan det være aktuelt å undersøke i hvilken grad selskapene driver i henhold til 
formålet. 
 
Når det gjelder Regionkontor landbruk kan det være aktuelt å undersøke hvordan Lørenskog kommune sikrer at de 
oppgaver og det ansvar Lørenskog har blir ivaretatt i vertskommunesamarbeidet. 
 
Selskapskontrollen i Nedre Romerike brann og redning IKS og Romerike avfallsforedling IKS foretas helt i slutten av 
valgperioden. Problemstillingen utformes ved bestillingen ut i fra hva som er aktuelt på dette tidspunkt. 
 


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 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 


Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS  
Tilskudd til NRBR 2016 100 716 668.- kroner. Tilskudd til Romerike 110-sentral 16 972 310.- kroner. 


 
Formål På vegne av eierkommunene å ivareta plikter og oppgaver disse har etter lover og 


forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 


Etablert 1. januar 2006 – utvidet 1. januar 2014 (Fet trådte inn) 


Selskapsavtale Revidert i 2015 







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


kommuner 


Hovedkontor Lørenskog kommune 
 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med tilhørende forskrifter. 


Lov om vern mot forurensninger og mot avfall. 


Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Skedsmo 29,26 % 


Lørenskog 19,85 % 


Nittedal 19,04 % 


Sørum 10,09 % 


Aurskog-Høland 7,83 % 


Rælingen 7,20 % 


Fet 6,73 % 


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


Tilskudd 


Deltakerkommunene plikter å yte årlige tilskudd til brannvesenet, feiervesenet, 
110-sentralen og Sivilforsvaret. Tilskudd til brannvesenet er fordelt mellom 
eierkommunene etter innbyggertall, med en overgangsordning over 10 år (tom 
2023) der deler av tilskuddet fordeles iht. fordelingsnøkkel basert på justert 
basisbudsjett for 2013. 


 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, samt 


likviditetsformål, med en ramme for samlet låneopptak på 25 mill. kr. 


 
Representantskapet 


14 medlemmer, hvorav 2 fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 
 
 


Styret 


Styret består av 5 medlemmer, pluss 2 medlemmer som velges av og blant 
selskapets ansatte. Representantskapet velger styrets leder og nestleder for 2 år 
av gangen. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon 67 91 04 00 


Nettadresse www.nrbr.no 


Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS 
 


Romerike Avfallsforedling IKS 
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner. 


 
 


Formål 


På vegne av eierkommunene å drive mottak, innsamling, transport, behandling og 
omsetning av avfall i eierkommunene med mer. Selskapet drives etter 
selvkostprinsippet for husholdningsavfall, i tillegg til forretningsmessig drift innenfor 
næringsavfall. 


Etablert 1. januar 1992 


Selskapsavtale Revidert ifb. utvidelse 1.1.15 



http://www.nrbr.no/





 
Deltakere Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo 


og Sørum kommuner. 


Hovedkontor Skedsmo kommune 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Forurensningsloven med forskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 8,36 % 


Enebakk 5,73 % 


Fet 5,96 % 


Gjerdrum 3,39 % 


Lørenskog 18,71 % 


Nittedal 12,07 % 


Rælingen 9,06 % 


Skedsmo 27,6 % 


Sørum 9,12 % 


Eierandelen revideres hvert år og baseres på innbyggertall i den enkelte kommune. 
 


Ansvar 
 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 


 
 
 


Investeringer og fond 


Investeringskapital skaffes til veie ved egenkapital, låneopptak eller ved tilskudd fra 
deltakerkommunene og staten. 


Det skal avsettes midler til fond for konsesjonspålagt etterdrift av avfallsdeponiet. 


Det kan avsettes midler til fond for investeringer og gjeldssanering. 
 
 
 
 


Driftstilskudd 


Årlige kapital- og driftskostnader dekkes gjennom driftstilskudd fra 
deltakerkommunene, behandlingsavgift for avfall fra andre avfallsleverandører og 
salg av utsorterte produkter. 


Driftstilskuddet skal dekke tjenester selskapet utfører for kommunene og fordeles på 
disse i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. Kommunene innbetaler 
de budsjetterte driftstilskudd iht. en på forhånd oppsatt innbetalingsplan, som 
fastlegges ved budsjettbehandlingen. 


 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for 


låneforpliktelser på 365 mill kr. 


 
Representantskapet 


18 medlemmer, hvorav 2 representanter fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


 


Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale med Aurskog-Høland 
kommune. 


Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF etter de 
rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende 
hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle 


lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 







Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant 
representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og redegjørelse for 
eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og manglende engasjement blant flere 
av representantskapsmedlemmene.» 


Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for representantskapets 
medlemmer.» 


 


Nedre Romerike Vannverk IKS 
Driftskostnad 41,6 mill. kroner i 2014. 


 
 
 
 


Formål 


Sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. 


Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, 
tunneler, reservevannkilder, høydebassenger, pumpestasjoner og 
hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter. 


Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til enkeltabonnenter. 


Skal drives etter selvkostprinsippet. Har ikke erverv til formål. 


Etablert 1. januar 2008 som IKS (1971 Nedre Romerike vannverk AL) 


Selskapsavtale Sist revidert i 2014 


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


Hovedkontor Rælingen kommune 


 
Hovedrammer for 
virksomheten 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, 
vannressursloven, plan- og bygningsloven, matloven. 


 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Skedsmo 35,9 % 


Lørenskog 25,48 % 


Rælingen 11,45 % 


Nittedal 16,15 % 


Fet 4,76 % 


Sørum 6,26 % 


Eierbrøk pr 1.1.13. Revurderes hvert fjerde år basert på fordelingen av vannkjøp 
de foregående 4 år. 


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


Finansiering 


Selskapets virksomhet finansieres gjennom salg av vann. 


Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). 


Selskapet har ikke fond. 
 
 


Låneopptak 


Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for 
låneforpliktelser på 580 mill. kr. 


I tillegg kan selskapet inngå avtale om lån i form av kassekreditt innenfor en 
ramme på 20 mill. kroner. 


 
Representantskapet 


12 medlemmer, hvorav 2 representanter fra hver eierkommune. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 
Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017. 


 







Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 9.11.2015, og 
kommunestyret fattet følgende vedtak: 


Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og forutsetter at: 


1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene legges til grunn 
for styringen av selskapene framover 


2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering følges opp av 
selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En første tilbakemelding om dette 
legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene våren 2016. 


3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere selskapsavtalene med 
mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. Formannskapet utpeker deltaker i 
styringsgruppen etter at kommunestyret for neste valgperiode er konstituert. 


 


Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for eierstyring.  


 


Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS 
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014. 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer 
i selskapsavtalen 29.4.2015 


Formål Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge, 
bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler, 
pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende 
overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam. 


Kan levere avløpstjenester til 
andre kommuner, men ikke til 
enkeltabonnenter. 


 


Kan inngå avtale om drift av 
kommunale hovedledninger 
som er tilknyttet selskapenes 
anlegg. 


 


Skal drives etter 
selvkostprinsippet. 


 


Etablert 2008 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune 


Hovedkontor Rælingen kommune 


Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov om 
kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og 
bygningsloven. 


Eierandeler Skedsmo 51,9 % 
Lørenskog 35,7 % 
Rælingen 12,4 % 
Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til:  
Skedsmo 45,4 % 
Lørenskog 31,2 % 
Rælingen 10,9 % 
Nittedal 12,5 % 







Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i 
selskapsavtalen. 


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


Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i 
samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom 
betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene 
skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke 
fond. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 
for låneforpliktelser på kroner 500.000.000,-. 


Representantskapet 8 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver 
eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 


Styret 5 medlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomitè. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 9.11.2015, og 
kommunestyret fattet følgende vedtak: 


Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og forutsetter at: 


4. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene legges til grunn 
for styringen av selskapene framover 


5. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering følges opp av 
selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En første tilbakemelding om dette 
legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene våren 2016. 


6. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere selskapsavtalene med 
mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. Formannskapet utpeker deltaker i 
styringsgruppen etter at kommunestyret for neste valgperiode er konstituert. 


 


Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for eierstyring.  


 


Romerike Krisesenter IKS 
Driftsinntekter i 2014 på 15,3 mill. kr. 


 
Formål Selskapet skal drive Romerike Krisesenter, et midlertidig botilbud og rådgivning til 


kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. 


Etablert 2010 


Selskapsavtale Sist revidert i 2015 
 


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


Hovedkontor Skedsmo kommune 







 
Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Lov om kommunale krisesentertilbud. 
 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 5,8 % 


Eidsvoll 8,3 % 


Enebakk 2,0 % 


Fet 4,1 % 


Gjerdrum 2,4 % 


Hurdal 1,0 % 


Lørenskog 12,8 % 


Nannestad 4,3 % 


Nes 7,5 % 


Nittedal 8,3 % 


Rælingen 6,2 % 


Skedsmo 19,1 % 


Sørum 6,2 % 


Ullensaker 12,0 % 


Eierandelen skal revideres når én eller flere eiere krever det. 


 
Ansvar 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


Forpliktelser. 


Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter og investeringer ut fra eierandel. 
 


Låneopptak 
Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 60 mill 
kroner. Lånerammen skal trappes ned samsvar med nedbetalingen av 
underliggende lån over en periode på inntil 30 år regnet fra 31.12.2012. 


Representantskapet 14 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


 
Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i Romerike krisesenter IKS 
utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger. 


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?  


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


Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014: 


Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å kunne drøfte 
eierstyringsspørsmål.  


Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) 
på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet følger 
dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.  


Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til Romerike Krisesenter 
IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne. 


Andre forhold som kan påvirke risikobildet  
Det har fremkommet i media at Krisesenteret kan komme til å avvise brukere på grunn av kapasitetsproblemer. Det har 
nylig vært en diskusjon mellom eierne om hvorvidt styret har oppfylt sitt ansvar for å forhindre avvisninger av brukere 
som er i strid med lovens intensjon. Fremtidig organisering av krisesenteret vil bli tatt opp på eiermøte. 







Romerike Revisjon IKS  
Driftsinntekter i 2015 på 25,97 mill. kr. 


 


Etablert 2013 


Selskapsavtale 2013 
 


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


Hovedkontor Sørum kommune 
 


Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Kommuneloven. 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 5,9 % 


Eidsvoll 8,5 % 


Fet 4,2 % 


Gjerdrum 2,4 % 


Hurdal 1,0 % 


Lørenskog 13,3 % 


Nannestad 4,5 % 


 
Nes 7,6 % 


Nittedal 8,4 % 


Rælingen 6,4 % 


Skedsmo 19,5 % 


Sørum 6,3 % 


Ullensaker 12,0 % 


 
Ansvar 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


Forpliktelser. 
 


Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter ut fra innbyggertall i 
eierkommunene. 


Låneopptak Begrenset oppad til 4 mill kr. 


Representantskapet 13 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 


 
Styret 


Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Ringveien 4, 2050 Jessheim 


Telefon 66 10 69 00 


Nettadresse www.romerikerevisjon.no 
 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Driftsinntekter i 2015 på 2,85 mill. kr. 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for eierkommunenes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


Selskapsavtale 2012 
 


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


Hovedkontor Lørenskog kommune 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakere. 



http://www.romerikerevisjon.no/





 
Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 


Forskrift om kontrollutvalg 
 
 
 
 
 
 


Eierandeler 


Aurskog-Høland 5,9 % 


Eidsvoll 8,5 % 


Fet 4,2 % 


Gjerdrum 2,4 % 


Hurdal 1,0 % 


Lørenskog 13,3 % 


Nannestad 4,4 % 


 
Nes 7,6 % 


Nittedal 8,5 % 


Rælingen 6,3 % 


Skedsmo 19,5 % 


Sørum 6,3 % 


Ullensaker 12,2 % 


Eierandelen skal revideres hvert år, forholdsmessig etter innbyggertall. 


 
Ansvar 


Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


Forpliktelser. 
 


Finansiering 
Driftskostnadene betales av eierkommunene. Kostnadene fordeles mellom 
eierkommunene basert på innbyggertall (60 %) og registrert tidsforbruk på den 
enkelte kommunes kontrollutvalg (40 %). 


Låneopptak Nei 


Representantskapet 13 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 


 
Styret 


Styret har 3 medlemmer. 


Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


 
Adresse 


Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, Lørenskog 


Postboks 304, 1471 Lørenskog 


Nettadresse www.rokus.no 
 


Strandveien 1 AS 
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr. 


NRA IKS tok over virksomheten i aksjeselskapet Sentralrenseanlegget RA-2 i 2008. Det gamle 
aksjeselskapet ble imidlertid ikke sanert samtidig med opprettelsen av det nye IKS-et, da det forestår 
avvikling av virksomhet som ikke skal videreføres og et økonomisk etteroppgjør mellom eierne. 


Sentralrenseanlegget RA-2 AS endret navn til Strandveien 1 AS i forbindelse med at eiere i NRV 
AS kjøpte seg inn i selskapet. 


 


 
 


Formål 
Stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet 
etter at ansvaret for mottak og behandling av avløpsvann er overført NRA IKS. 


Har ikke erverv til formål. 


Etablert 1965. Fet kommune eier fra 2015. 


Forretningskontor Rælingen kommune 


 
Aksjekapital 


Kroner 120.000,- fordelt på 60 000 aksjer hver pålydende kr. 2. 


Lørenskog kommune eier 17 964 aksjer (29,94 %). 



http://www.rokus.no/





Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Ingen 
 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt 
aksjer for. 


Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere samtykker. 


 
Generalforsamlingen 


Hver eier har to representanter med vararepresentanter. Velges for 4 år. 


Hver eier har én stemme. 


Styret Inntil 3 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. 


Instruks for styret og 
daglig leder 


 
Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse Strandveien 22, 2010 Strømmen 


Telefon 63 81 50 50 
 


Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS) 
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og vurdere om 
kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger samt besvare 
kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en orientering om status / plan for avvikling i 
NRV og RA-2. 


Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2 


Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører tilfredsstillende 
kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2 skriver revisor «Selskapet selv har 
gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende (    ) for kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står 
det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem 
til nå vært et oppryddingsselskap etter det gamle selskapet som hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. 
Selskapets formål endres således fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et 
selskap som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg.»  


Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært skattepliktig. 
Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av eiendommen slik den fremstår i dag vil 
da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved senere salg av eiendommen.  


Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at eierskapssekretariatet ledes av 
rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en 
ordning som omfatter flere selskap i regionen som er underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse 
tilbakemeldingene kan det virke som om det er grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar 
seg løse.» 


Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen. 


Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
• Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk 


utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?  
• Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 
• Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? 


 







Norasondegruppen AS 
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr. 
 


 
 
 


Formål 


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 fabrikasjon, 
tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når 
dette er forenlig med selskapets formål. 


Etablert 1960 


Forretningskontor Skedsmo kommune 
 


Aksjekapital Kroner 3.155.700 fordelt på 31.557 aksjer á kr 100,-. Lørenskog kommune eier 
4 535 aksjer (14,37 %). 


Hovedrammer for 
virksomheten 


 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Norasonde Regnskapsbyrå AS 
 


Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden ut over det 
beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


 


Økonomiske forhold 
Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse må godkjennes av 
generalforsamlingen. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til 
formål som styrker videre drift. 


Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 
 


Styret Generalforsamlingen velger fem til syv medlemmer, hvorav de ansatte 
representeres iht. aksjeloven. 


 
Adresse 


Industriveien 14, Skedsmokorset 


Postboks 144, 2021 Skedsmokorset 


Telefon 64 83 66 00 


Nettadresse www.norasondegruppen.no 


 
Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. 


Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter de rammer 
kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende 
hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle 


lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 


Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring i 
selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for informasjon og redegjørelse 
for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og engasjement blant 
flere av disse.» 


Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, 
samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre at det gjennomføres ny 
eierskapskontroll våren 2015.» 


Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting og 
anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har levert på. 



http://www.norasondegruppen.no/





Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene og anbudsutsatte 
kontraktene i 2015.  


Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har vært høye. 
Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet? 


Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for Norasonde i siste 
representantskapskapsmøte. 


 


Nitor AS 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 
Formål NITOR AS skal ha som hovedmålsetting å gi tilrettelagt 


kvalifiserings- og arbeidsrelaterte tilbud basert på 
tiltaksdeltakernes ønsker, muligheter og forutsetninger. 
Selskapet skal tilrettelegge forholdene slik at deltakerne 
kan prøve ut og utvikle sine ressurser ut fra en målsetning 
om videreføring til et ordinært arbeid og/eller 
skole/utdanningsinstitusjon. 


Etablert Oktober 1993. 


Aksjekapital Aksjekapitalen er på kr 100.000 fordelt på 100 aksjer - 
hver pålydende kr 1000,-. 
Det er vedtektsfestet at selskapets aksje kun kan eies av 
Lørenskog kommune. 


Hovedkontor Lørenskog 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Aksjeloven, vedtekter for selskapet og 
arbeidsmarkedslovgivningen. 


Ansvar Begrenset ansvar: aksjeeier blir ikke ansvarlig for 
selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller 
kjøpt aksjer for. 


Økonomiske forhold Selskapets økonomiske grunnlag er tilskudd fra NAV i 
samsvar med det antall tiltaksplasser det til enhver tid er 
inngått avtaler om. I tillegg kan Lørenskog kommune gi 
en årlig bevilgning tilpasset de plasser Lørenskog 
kommune ønsker å bruke i selskapet. 
 
En utvidelse av det økonomiske grunnlaget for selskapets 
virksomhet ut over de statlige tiltaksplassene, skal 
forhandles fram gjennom årlige avtaler mellom selskapet 
og Lørenskog kommune. 


Generalforsamling Selskapets generalforsamling er formannskapet i 
Lørenskog kommune. 


Styret Tom Chr. Akselsen (leder), Siv Svensson Ostrø, Helle 
Sandvik, Birger Sommerstedt, Kai Øivind Brenden, Svein-
Erik Hauger, Annie Strand 


Instruks for daglig leder 
og styret 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja 
Nettadresse www.nitor.no 


 


Mailandveien 10 A 
 



http://www.nitor.no/





Organisering/selskapsform Aksjeselskap 
Formål Å eie og forvalte fast eiendom, samt å engasjere seg i 


annen næringsvirksomhet av enhver art, herunder også 
gjennom ervervelse av aksjer eller andre selskapsandeler. 


Etablert 12.09.2006 


Deltakere 100% eid av Lørenskog kommune 


Hovedkontor Lørenskog 


Generalforsamling  Formannskapet i Lørenskog kommune 


Styret Guri Horsfjord Lassen (leder), Idar Halle Sparboe 
Simonsen 


 


 


Regionkontor landbruk (RKL) 
Organisering Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del av 


Skedsmo kommune) 


Formål RKL skal være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for 
avtalepartene. RKL skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- 
og skogressursene med sikte på verdiskapning og sikring av 
produksjongrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet og kulturverdiene. 


Etablert 1994 


Avtaleparter Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo kommuner. 


Vertskommune Skedsmo kommune 


Samrådingsmøtet Har en rådgivende og koordinerende funksjon. De folkevalgte 
organer i Skedsmo kommune vedtar regnskap, budsjett, planer mv 
for RKL som enhet i Skedsmo kommune. Samrådingsmøtet består av 
en representant fra hver av avtalepartene. Behandler regnskap, 
årsberetning og husleieavtale, budsjett, langtidsplan og 
virksomhetsplan og behandler andre felles overordnete saker  som 
omfattes av RKLs virksomhet. 


Administrasjon Rådmannen i Skedsmo kommune videredelegerer myndighet han er 
tildelt fra deltakerkommunene til kommunaldirektørene        for 
kultur og teknisk sektor, som videredelegerer myndigheten til 
landbrukssjefen, jf kommuneloven § 28-1b. Landbrukssjefen  har 
den faglige og administrative ledelse av landbrukskontoret (RKL). 


Økonomiske forhold Minimum bemanning 5,1 årsverk. Driftskostnadene fordeles, med 
basis i kommunenes bruk i foregående avtaleperiode, slik: Lørenskog 
14 %, Nittedal 29, 5 %, Oslo 20 %, Rælingen 13, 5 


%, Skedsmo 23 %. Konsesjonsinntekter føres som inntekt på RKLs 
budsjett. Merinntekter/-utgifter i forhold til vedtatt budsjett 
innarbeides i neste års budsjett. Arbeid med særskilte prosjekter o.a. 
som ikke inngår i kontorets ordinære arbeid/kostnader, finansieres 
med særlige prosjektbevilgninger. 


 







 


 


 


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. 


 


Kommunal døgnenhet, KAD 
 


Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, 
Fet, Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo 
kommuner. Skedsmo kommune drifter enheten, 
og har arbeidsgiveransvaret. 


Formål Ivareta det lovpålagte kravet om at kommunene 
innen 2016 skal ha tilbud om døgnopphold for 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten 
gjelder for de pasienter og brukere som 







kommunen har mulighet til å utrede, behandle 
eller yte omsorg til. Det er definert inklusjons- og 
eksklusjonskriterier for pasientbehandlingen. 


Etablert 2014 


Lokalisert Romerike helsebygg, Lillestrøm 


Kommentar Enheten er etablert i Romerike Helsebygg. 
Finansiering til oppstart og drift ble gitt av 
Helsedirektoratet og RHF (regionalt helseforetak) i 
januar 2014. Fra 2016 vil finansieringen skje over 
rammetilskuddet i Statsbudsjettet. 


 


 


Kilder: 


Lørenskog kommunes eiermelding 2013 
Proff.no 
Politiske behandlinger 
Tidligere eierskapskontroller  
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		Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden

		Utdyping av de enkelte prosjektene



		Gjennomføring av selskapskontroll

		Rapportering av gjennomførte selskapskontroll

		Rullering av planen

		Faktaark selskaper

		Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS

		Romerike Avfallsforedling IKS

		Eierskapskontroll



		Nedre Romerike Vannverk IKS

		Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS

		Romerike Krisesenter IKS

		Selskapskontroll

		Andre forhold som kan påvirke risikobildet



		Romerike Revisjon IKS

		Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

		Strandveien 1 AS

		Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS)

		Andre forhold som kan påvirke risikobildet:



		Norasondegruppen AS

		Selskapskontroll

		Andre forhold som kan påvirke risikobildet:



		Nitor AS

		Mailandveien 10 A

		Regionkontor landbruk (RKL)

		Barnevernvakten Romerike Politidistrikt
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Kontrollutvalget i Lørenskog kommune 
 
Saker til behandling 2016 
 
 
Møte Saker til behandling 
28.01.16  
03.03.16  
19.05.16  
16.06.16  
22.09.16 • Prosjektplan neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


• Plan for forvaltningsrevisjon 
• Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
• Rapport revisjonsåret 2015/2016 
• Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-


2020 
 


27.10.16 • Eierskapskontroll Nedre Romerike brann og redning IKS 
• Rutiner for varsling 
• Rapport revisjonsåret 2015/2016 
• Overordnet analyse og plan for selskapskontroll, 


sluttbehandling 
 


15.12.16 • Overordnet plan for regnskapsrevisjon 
• Møteplan 2017 
• Oversikt over saker til behandling 2017 


 
 








Kontrollutvalget i Lørenskog kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
28.01.16 1/16 Overordnet analyse 


Lørenskog kommune - 
opplegg og fremdrift. 
Orientering ved rådmann 


Kontrollutvalget slutter seg 
til opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 
Rådmannens innspill til 
overordnet analyse tas til 
orientering 


     


28.01.16 2/16 Overordnet revisjonsstrategi 
og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen av overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 
for Lørenskog kommune til 
orientering. 


     


28.01.16 3/16 Engasjementsbrev fra 
Romerike revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar 
revisjonens 
engasjementsbrev til 
orientering. 


     


28.01.16 4/16 Sammenstillingsnotat 
psykisk helse og rus 


Kontrollutvalget tar 
sammenstillingsnotat psykisk 
helse og rus til orientering og 
oversender det til 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar 
sammenstillingsnotat psykisk 
helse og rus til orientering. 


Saksutskrift sendt 
02.02.2016 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
28.01.16 5/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
28.01.16 6/16 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2015 
Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 vedtas. 
 
Saken oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2015 til orientering. 


Saksutskrift sendt 
02.02.2016 


Kommunestyret 
27.04.2016 


   


28.01.16 7/16 Eventuelt (Ingen saker)      
28.04.16 8/16 Referater Saken tas til orientering      
28.04.16 9/16 Neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Revisjonen bes utarbeide et 
notat med mulig 
problemstillinger for en 
forvaltningsrevisjon av 
eiendomsdrift, herunder 
vedlikehold. 


     


28.04.16 10/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
28.04.16 11/16 Overordnet analyse Saken tas foreløpig til 


orientering 
    


28.04.16 12/16 Eventuelt (Ingen saker)      
19.05.16 13/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Lørenskog kommunes 
årsregnskap 2015 


Forslag til kontrollutvalgets 
uttalelse til Lørenskog 
kommunes årsregnskap 
2015 vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Saksutskrift sendt 
20.05.2016  


Kommunestyret 
25.05.2016 


   


19.05.16 14/16 Revisjonsbrev nr. 12 - 
Årsregnskapet 2015 


Kontrollutvalget vil følge opp 
de påpekninger som er gjort 
i revisjonsbrev nr. 12 – 
Årsregnskapet 2015. 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
19.05.16 15/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
19.05.16 16/16 Overordnet analyse Saken tas foreløpig til 


orientering. 
     


19.05.16 17/16 Eventuelt (Ingen saker)      
16.06.16 18/16 Referater Saken tas til orientering      
16.06.16 19/16 Forvaltningsrevisjonsrapport 


Informasjonssikkerhet, 
personopplysninger i 
barnevern og skole 


Revisjonen oppsummerer i 
alt 11 punkter som 
administrasjonen i 
kommunen bør følge opp. 
Disse punktene er deretter 
løftet opp og formulert som 
følgende anbefaling til 
kommunen: 
 
Rådmann må sørge for at 
kommunen etterlever lovens 
krav til 
informasjonssikkerhet ved 
behandling av 
personopplysninger, særlig 
gjelder dette å få på plass 
internkontroll i henhold til 
krav i forskriften til 
personopplysningsloven. 
 
Rapporten er avgrenset til 
barnevern og skole. 
Kontrollutvalget anbefaler at 
det samme også sikres i 
andre tjenester. 
 


Saksutskrift sendt 
23.06.2016 


Kommunestyret 
07.09.2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
Rapporten oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber 
rådmann sørge for at 
kommunen etterlever lovens 
krav til 
informasjonssikkerhet ved 
behandling av 
personopplysninger, særlig 
gjelder dette å få på plass 
internkontroll i henhold til 
krav i forskriften til 
personopplysningsloven. 


16.06.16 20/16 Neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget ber 
revisjonen utarbeide 
prosjektplan til neste møte 
for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
av eiendomsforvaltningen 
der innfallsvinkelen primært 
er en KOSTRA- og 
årsaksanalyse, men 
prosjektet skal også gi en 
beskrivelse av 
eiendomsforvaltningen. 


Saksutskrift sendt 
23.06.2016 


Kontrollutvalget 
22.09.2016 


   


16.06.16 21/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
16.06.16 22/16 Overordnet analyse Overordnet analyse 2016-


2020 legges frem for endelig 
behandling i neste møte. 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
16.06.16 23/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar med seg 


innspillet i sitt videre arbeid. 
     


22.09.16 24/16 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et Eiendomsforvaltning i 
Lørenskog kommune 


Prosjektplan 
Eiendomsforvaltning i 
Lørenskog kommune vedtas. 


Saksutskrift sendt 
29.09.2016 


    


22.09.16 25/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      
22.09.16 26/16 Plan for forvaltningsrevisjon 


2017-2020 
Forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-
2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-
2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget 
delegeres myndighet til å 
foreta endringer i planen. 


Saksutskrift sendt 
29.09.2016 


   


22.09.16 27/16 Overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll 


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


    


22.09.16 28/16 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 


Det foreslåtte budsjett for 
kontroll- og 
tilsynsvirksomheten vedtas 
med en ramme på kr 3 199 
000 og oversendes 
kommunen som 
kontrollutvalgets forslag for 
2017. 


Saksutskrift sendt 
29.09.2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
22.09.16 29/16 Oppdragsansvarlig revisors 


egenvurdering av 
uavhengighet 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av 
uavhengighet tas til 
orientering. 


     


22.09.16 30/16 Eventuelt (Ingen saker)      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


 





