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ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Det vil bli gitt en orientering om årsaker til nivået på renovasjonsgebyret i Lørenskog 
kommune. 
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EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I 
STRANDVEIEN 1 AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS, rapport fra Romerike 
revisjon IKS av oktober 2017 

 
Saksframstilling: 
 
Bakgrunnen for saken 
Denne selskapskontrollen er gjennomført med grunnlag i Plan for selskapskontroll 
2017-2020. Problemstillingene i denne undersøkelsen var i planen dels en følge av 
eierskapskontrollen i 2015 og dels forhold kontrollutvalget ønsket undersøkt i tillegg. 
Rapporten er derfor inndelt i to hoveddeler; en del som er etterkontroll av tidligere 
eierskapskontroll og en del som er forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget behandlet 
prosjektplan for denne undersøkelsen i møtet den 8. juni 2017.  
 
I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten. 
 
Eierskapskontrollen 
Problemstillingen i eierskapskontrollen var følgende: Driver selskapet innenfor de 
strategier og formål som er satt av eierne? 
 
Revisjonens konklusjon er at selskapet per i dag driver innenfor de rammer som er 
definert av eierne ved utvikling av eiendommen Strandveien 1. 
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Forvaltningsrevisjonen 
Problemstilling 1: I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger ved beslutning om 
utviklingen av eiendommen? 
 
Revisjonen viser til at det ikke er tatt opp lån i selskapet. Den nåværende tomteverdi 
bygger på verdivurdering av to eksterne selskaper. Etter revisjonens syn er det først 
ved valg av fremtidig utviklingsstrategi for eiendommen at selskapet må fatte 
beslutning med substansiell iboende risiko. 
 
Problemstilling 2: 
a) Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for 
offentlige anskaffelser? 
b) Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse 
av reglene? 
 
Revisjonen viser til at selskapet har innhentet betenkninger om forholdet til 
regelverket om offentlige anskaffelser både fra Advokatfirmaet Gille og 
Advokatfirmaet Mageli. Begge konkluderer med at Strandveien 1 AS ikke er omfattet 
av anskaffelsesregelverket. 
 
Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse 
av anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell. 
 
Problemstilling 3: Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt? I tilfelle er 
denne formidlet/forankret hos styret og eierne? 
 
Revisjonen viser til at det er innhentet en betenkning fra Advokatfirmaet Kluge og en 
bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Det vises videre til at skattespørsmålet 
er formidlet til både styret og eierne. 
 
Sekretariatet vil imidlertid peke på at det er verdt å merke seg at rapporten også viser 
til at Advokatfirmaet Kluges betenkning understreket at konklusjonen sannsynligvis 
vil kunne endres på et senere tidspunkt. Dette spesielt med tanke på den mulige 
prosessen med eiendomsutviklingen med et perspektiv flere år frem i tid. Selskapets 
nettogevinster ved eiendomsrealisering vil da kunne bli skattepliktige. 
 
Revisjonens rapport inneholder ingen anbefalinger. 
 
Uttalelser til rapporten 
Rapporten er forelagt eierrepresentantene (ordførerne), styret og daglig leder for 
uttalelse. 
 
De som har uttalt seg har gjennomgående uttalt at rapporten gir et riktig bilde og at 
man er tilfreds med at det ikke er avdekket forhold som viser at selskapet ikke driver i 
overensstemmelse med selskapets vedtekter og føringer gitt på generalforsamlinger. 
Lørenskog kommunes eierrepresentant har ikke uttalt seg. 
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STRANDVEIEN 1 AS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål  

Formålet med selskapskontrollen er å gjennomgå eiernes oppfølging av virksomheten 

(eierskapskontroll), og å gå i dybden på de problemstillinger som ble avdekket i tidligere 

eierskapskontroller (forvaltningsrevisjon). Dette gjelder problemstillingene vedrørende etterlevelse 

av regelverket for offentlige anskaffelser og selskapets vurdering av sin skatteplikt. 

Eierskapskontroll: 

 

Selskapets planer og drift er ikke endret siden eierskapskontrollen som ble gjennomført i 2015. 

Eierne er blitt løpende oppdatert om utvikling av prosessen og driften i virksomheten. Ettersom 

driften eller planene for utvikling ikke er endret er det heller ikke grunnlag for å stille spørsmål ved 

om disse avviker fra de rammer som er lagt og fulgt opp av eierne i samme periode. Det er heller 

ikke avdekket forhold som indikerer at eierne satt spørsmål ved om dette avviker fra formålet til 

selskapet. 

 

Våre øvrige undersøkelser har heller ikke avdekket forhold som viser at Selskapet ikke driver i 

overenstemmelse med vedtekter, og de føringer som er gitt gjennom oppfølging på 

generalforsamlinger. 

 

Det presiseres imidlertid at selskapets drift fremover vil kunne anses som ervervsformål, ved at det 

skapes gevinster i utviklingsprosjektet på et senere stadie i utviklingen av selve eiendommen. Dette 

vil kunne innebære et behov for vedtektsendring.   

 

Revisjonens undersøkelse konkluderer med at selskapet per i dag driver innenfor de rammer som 

er definert av eierne ved utvikling av eiendommen i Strandveien 1. 

 

Problemstilling 1 Kriterie 

Driver selskapet innenfor de strategier og formål som 

er satt av eierne?  

 

Selskapet skal ikke gå utover de rammer som er 

definert av eierne: 

 Selskapet skal ikke ha erverv som formål. 

 Selskapet skal stå for oppryddingen i og 

avviklingen av den tidligere virksomheten i 

NRA IKS. Utviklingsplaner skal være 

forelagt eierne på generalforsamlinger. 
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Forvaltningsrevisjon: 

 

Det er ikke er tatt opp lån i selskapet, noe som innebærer at den finansielle risikoen er lav. 

 

Den nåværende tomteverdien er anslått til ca. MNOK 600. Dette er gjennomsnittet av de to eksterne 

verdivurderingene. De totale investeringene i eiendommen utgjør MNOK 30 dvs. ca. 5% av verdien. 

Når verdsettelsene i tillegg ikke forutsetter videre utvikling av eiendommen for å kunne realisere 

verdien, er dette et element som tar ned risikoen relatert til virksomheten per i dag. 

 

De funn som her er avdekket viser etter revisjonens vurdering at selskapet frem til i dag ikke har 

påtatt seg en risiko som har påkrevet særskilt risikovurdering. Selskapet er ubelånt og har i 

forbindelse med reguleringsarbeidet kun foretatt mindre investeringer som i liten grad har medført 

økt eksponering av risiko. De innhentede verdivurderingene er utarbeidet av eksterne aktører etter 

anerkjente verdvurderingsprinsipper. Videre er det etter revisjonens syn først ved valget av fremtidig 

utviklingsstrategi for eiendommen at selskapet må fatte beslutninger med substansiell iboende 

risiko. I denne sammenheng har administrasjonen allerede påbegynt et utredningsarbeid, notatet av 

24.11.16, om fremtidig strategi hvor styret og eierne er involvert og anmodet om å gi selskapet en 

tilbakemelding om hvilke mål det skal jobbes mot. 

 

 

I 2014 ble advokatfirmaet Gille engasjert av Skedsmo kommune på vegne av Strandveien 1 AS 

med hensyn til anskaffelsesspørsmålet. Gille konkluderte at selskapet ikke var omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret orienterte generalforsamlingen om selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene og anskaffelsesprosessene for prosjektutviklingen. Det ble vist til at selskapet 

på bakgrunn av Gilles vurdering hadde foretatt innkjøp via forenklet konkurranse (tjenester som 

teknisk rådgiver, arkitekt og prosjektleder). Det ble likevel ytret en viss usikkerhet hvorvidt selskapet 

Problemstilling 1 Kriterier 

I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger 

ved beslutning om utviklingen av eiendommen? 

 

- I hvilken grad foreligger det en risiko ved 

utvikling av Strandveien 1 p.d.d. 

 

 

- I tilfelle er denne forsvarlig håndtert og vurdert? 

 

Risikoen må være forsvarlig håndtert   

 

 Størrelsen på lån holdt opp mot 

totalbalanse – jo mere lån, desto større 

risiko. Belåningsgraden bør være under 

25% av eiendomsverdien.  

 Forutsetninger for verdivurderingen av 

eiendommen bør være utarbeidet av 

anerkjente aktører. 

Problemstilling 2 

Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser? Hvis så 

er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene? 
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faktisk var omfattet av anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 18.8.2016 om å innhente ytterligere 

en vurdering fra advokatfirmaet Mageli som også konkluderte med at selskapet ikke er omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 6.10.2016 om å følge Magelis vurdering og konklusjon som 

selskapets holdning til anskaffelsesreglene. 

 

Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av 

anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell. 

 

 

Selskapet har innhentet ekstern vurdering av skattespørsmålet fra advokatfirmaet Kluge og en 

bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse bekreftet 

Kluges vurdering om selskapets skattefritak. Kluges notat understreket at konklusjonen 

sannsynligvis vil kunne endres på et senere tidspunkt. Spesielt med tanke på den mulige prosessen 

med eiendomsutviklingen med et perspektiv flere år frem i tid. Selskapets nettogevinster ved 

eiendomsrealisering vil da kunne bli skattepliktige. 

 

Skatteplikten er formidlet/forankret hos eierne ved at styret innhentet bindende forhåndsuttalelse fra 

Skatteetaten, se styrevedtak 2.12.2016. Eierne ble orientert om skattespørsmålet på 

generalforsamlingen avholdt 29.6.2017. I tillegg ble rådmennene orientert i møte 16.12.2016.  

Eierne, styrets leder og daglig leders uttalelse til rapporten 

Rapporten ble sendt på høring til eierrepresentantene (ordførerne), styret og daglig leder via e-post 

den 31.10.2017, med svarfrist 10.11.2017. Grunnet få tilbakemeldinger ble ny e-post sendt til eierne 

10.11.2017 med forlenget svarfrist til 13.11.2017 kl. 12. 

Skedsmo kommune 

Politisk sekretariat sendte uttalelse fra ordføreren i brev vedlagt e-post datert 13.11.2017. 

Ordføreren uttalte følgende: 

Undertegnede har mottatt og lest selskapskontroll nr 9-2017 fra RRI vedr Strandveien 1 AS., 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

Det registreres at revisjonenes undersøkelse viser at selskapet pr i dag drives innenfor de rammer 

som er definert av eierne. 

Eierskapskontrollen tas til etterretning.  

Problemstilling 3 

Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne formidlet/forankret hos styret og 

eierne? 
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Rælingen kommune 

I e-post fra ordføreren datert 9.11.2017 med følgende uttalelse: «Jeg har lest revisjonsrapporten og 

mener denne gir et nøyaktig og riktig bilde av selskapet. Jeg, som eierrepresentant er trygg på 

konklusjoner og beskrivelser som gis i rapporten. Godt arbeid!» 

Nittedal kommune 

Rådmannen uttalte seg på vegne av ordføreren i e-post datert 14.11.2014: «Nittedal kommune har 

ikke merknader til rapporten.» 

Fet kommune 

Ordføreren kom med følgende uttalelse i e-post datert 13.11.2017: «Jeg er tilfreds med 

konklusjonen i RRI’s rapport som sier at det ikke er avdekket forhold som viser at Selskapet ikke 

driver i overenstemmelse med vedtekter, og de føringer som er gitt gjennom oppfølging på 

generalforsamlinger.» 

Lørenskog og Sørum kommune 

Eierrepresentantene ved ordførerne i Lørenskog og Sørum kommune har ikke uttalt seg om 

rapporten. 

Styreleder 

Den 13.11.2017 uttalte styrets leder i e-post:  

Jeg viser til mottatt rapport om forvaltningsrevisjon av selskapet Strandveien 1 AS. Ut over de 

endringsforslag som daglig leder har avgitt i forhold til faktum i rapporten, konstaterer vi at 

revisjonens problemstillinger er godt beskrevet og at selskapets handlinger er i tråd med de 

forventninger som er stilt fra eiernes side. 

Daglig leder 

I e-post fra daglig leder, datert 1.11.2017, var det mindre fakta-endringer som er innarbeidet i 

rapporten. I tillegg uttalte daglig leder: 

Jeg har foreløpig gjennomgått fakta i Høringsutkastet. Noen kommentarer fremkommer av vedlagte 

kopi. Der hvor det er forslag om endringer er det merket med gult, og avgitt en kommentar.  

For uklarheter er det bare å ta kontakt. 

Jeg vil i løpet av dagen vurdere om det er behov for å avgi uttalelse til rapporten for øvrig.  

Videre vedla daglig leder en ny bindende forhåndsuttalelse (vedtak) fra Skatteetaten, datert 

8.9.2017, vedrørende det nyopprettede selskapet Strandveien Utvikling AS. 
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I ny e-post fra daglig leder datert 10.11.2017 ble det uttalt følgende: «Fra administrasjonens side 

har vi ikke andre kommentarer til rapporten enn at vi konstaterer at revisjonens problemstillinger er 

godt beskrevet og at selskapets handlinger er i tråd med de forventninger som er stilt fra eiernes 

side.» 

 

 

 

 

Jessheim, 15.11.2017       

 

 

 

Oddny Ruud Nordvik      for Øyvind Schage Førde 

avdelingsleder forvaltningsrevisjon    advokat    

og selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 

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 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg. I tillegg 

kan kontrollutvalgene også bestille forvaltningsrevisjon i selskaper der de finner det nødvendig jf. 

forskrift om kontrollutvalg § 14, 2. ledd og forskrift om revisjon – kapittel 3, jf. forskrift om kontroll-

utvalg – kapittel 5 og RSK 001. 

 

Bakgrunnen for utvelgelse av selskapskapskontrollen er kontrollutvalgenes egne planer for 

selskapskontroll 2017-20201. I planen heter det at utgangspunktet for utvelgelse av kontroller er: 

«Hvordan selskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko det knytter 

seg til eierskapet.» 

 

I planen for selskapskontroll heter det følgende om Strandveien 1 AS: 

 I Strandveien 1 AS kan det være aktuelt å følge opp eierskapskontrollen fra 2015 ved å be om en 

orientering fra representantskapsmedlemmene (Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland) og/eller 

selskapet. Problemstillinger det er aktuelt å undersøke nærmere dels ved orientering dels ved å be 

revisor gå inn: 

 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? 

Selve prosjektplan for selskapskontroll med Strandveien 1 AS ble behandlet i de respektive 

kontrollutvalg: Skedsmo 19.6.2017, Lørenskog 8.6.2017, Rælingen13.6.2017, Nittedal 8.6.2017, Fet 

30.5.2017 og Sørum 13.6.2017. Prosjektplanen deler kontrollen inn i en del som er 

eierskapskontroll og en del som er forvaltningsrevisjon. Dette er to ulike revisjonsformer som følger 

ulike metoder og standardkrav. Rapporten er derfor delt inn i to hoveddeler; kapittel 2 som er 

etterkontroll av tidligere eierskapskontroll og kapittel 3 som er forvaltningsrevisjon. 

 

Rapporten har vært på høring hos daglig leder, styret og eierne. 

                                                

 

 
1
 Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) utfører overordnet analyse med risikovurderinger som legges til grunn for 

kontrollutvalgenes planer og for utvelgelse av kontroller 
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1.2 Om Strandveien 1 AS 

1.2.1 Historikk 

Strandveien 1 AS, tidligere RA-2 AS, var sentralt i vannverkssaken. Selskapet skulle etter at driften 

ble overført til NRA IKS i 2008, stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten. 

Siden arbeidet ble påbegynt i 2008 er det alt vesentlige av eiendeler realisert, med unntak av 

selskapets tidligere administrasjonseiendom i Strandveien 1.  

 

Det opprinnelige eierskapet i selskapet ble også endret i 2015. Formålet med dette var å strukturere 

eierskapet slik at dette reflekterte en rimelig fordeling av restverdiene i NRV AS og RA-2 AS. 

Beslutningen var forankret hos eierne. Strandveien 1 AS’ formål har vært å sikre verdier for bruk til 

vann- og avløpsformål fordi selskapet ikke overholdt selvkostprinsippet på grunn av mislighetene. 

Strandveien 1 AS har ikke erverv til formål og skal avvikles etter realisering av eiendeler og 

oppgjorte forpliktelser. 

1.2.2 Eiere og eierandeler 

Aksjonærer Antall aksjer 

Skedsmo kommune  25701 (42.83%) 

Lørenskog kommune 17964 (29.94%) 

Rælingen kommune 8160 (13.6%) 

Nittedal kommune 5136 (8.56%) 

Sørum kommune 1623 (2.71%) 

Fet kommune 1416 (2.36%) 

SUM 60 000 (100%) 

Tall hentet fra bisnode.no 

1.2.3 Styresammensetning 

Styret består per oktober 2017 av: 

 Styrets leder: Martin Mæland 

 Styrets nestleder: Pia Farstad Von Hall 

 Styremedlem: Anita Sigvartsen Orlund 

 Styremedlem: Eli Grimsby 

 Styremedlem: Odd Magne Gjerde 

 

Daglig leder er Dag Georg Jørgensen. 
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1.2.4 Økonomi 

Nøkkeltall 2016 2015 

Sum totalinntekt 0 0 

Driftsresultat -8 779 000 -1 341 000 

Ordinært resultat -8 671 000 -1 055 000 

Egenkapital 74 648 000 83 319 000 

Tall hentet fra bisnode.no 

1.3 Aktuelle saker for selskapet i dag 

Strandveien 1 AS har ingen ansatte. Selskapet leier inn daglig leder og kjøper andre nødvendige 

tjenester. 

 

De senere år er det klart at selskapets eiendom er av betydelig verdi. Dette skyldes områdets 

generelle markedsutvikling og det planlagte omreguleringsarbeidet som gjennomføres. Nåværende 

salgsstrategi for eiendommen tilsier at eiendommen først realiseres, og selskapet avvikles i år 2030. 

Ifølge daglig leder er tidspunktet (2030) avhengig av hvilke strategi man velger, og om selskapet 

skal sitte med hjemmel i utbyggingsperioden.   

 

Selskapet Strandveien 1 Utvikling AS ble registrert i Foretaksregisteret 10.6.2017. Selskapet er et 

datterselskap eiet fullt ut av Strandveien 1 AS. Formålet til det nyopprettede selskapet er i henhold 

til vedtektene å drive eiendomsutvikling og annen virksomhet i naturlig tilknytning til dette.   
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EIERSKAPSKONTROLL 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Metode og avgrensing 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

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

 

Romerike Revisjon gjennomførte eierskapskontroller i NRV AS og RA2 AS i 2015. I denne 

kontrollen ble det presisert at virksomheten i selskapet skiller seg fra en tjenesteleverandør som har 

til formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne forskjellen medfører at problemstillingen i denne 

eierkontrollen avgrenses betydelig sammenlignet med en ordinær eierskapskontroll. Det foretas en 

etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i eierskapskontrollen i 2015. Ettersom det 

dreier seg om en etterkontroll vil kontrollområdet snevres inn til en vurdering av selskapets 

etterlevelse av strategien. Det avgjørende i den herværende vil være om selskapet driver innenfor 

sitt formål. Det understrekes at en vurdering av eierens håndtering av eieroppfølgingen i de 

respektive kommuner faller utenfor denne problemstillingen. Det er dermed en vurdering av 

selskapet og ikke eierne som vil være sentralt for å besvare bestillingen. Det vises i denne 

sammenheng til eierskapskontrollen som ble gjennomført i 2015.   

2.2 Kontrollkriterier 

Kontrollen skal besvare følgende problemstilling: 

- Driver selskapet innenfor de strategier og formål som er satt av eierne?  

 

Når det gjelder kriterier fremgår følgende fra selskapets formålsbestemmelse i vedtektene: 

Selskapet har ikke erverv til formål.  

Selskapet skal stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at 

ansvaret for mottak og behandling av avløpsvann for eierkommunene er overført til NRA IKS. 

På selskapets generalforsamling i 2015 ble det orientert om utviklingsplanene, herunder 

reguleringsforslaget for eiendommen i Strandveien 1. Orienteringen var grundig og beskrev 

planløsning for området, volum og utforming på bygningsmassen. Det kom her ingen innsigelser fra 

eierne mot planene, eller ytterligere føringer fra eierne. 
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2.3 Funn 

2.3.1 Eierskapskontrollen i 2015 

Funn fra eierskapskontrollen i 2015 var:  

 

 «Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eiere orienteres om sentrale 

saker relatert til realiseringen av eiendeler og status ved avviklingen. Det fremgår at det ikke 

er kommet innsigelser fra eierne ved behandlingen av disse sakene.» 

 «Våre undersøkelser har ikke avdekket at det er forhold som tilsier at eierne ikke fører 

kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS.» 

 På generalforsamling i 2015 ble eierne gitt en inngående presentasjon av selskapets planer 

for utvikling av Strandveien 1, herunder detaljering av bygningsmasse, beskrivelse av 

omfang og en angivelse av den tidsmessige horisonten for gjennomføring. 

 Det ble påpekt at selskapet befant seg i en overgangsfase fra et rent avviklingsselskap til et 

eiendomsutviklingsselskap, og at det i denne sammenheng kunne være riktig å endre 

formålsbestemmelsen i vedtektene deretter.  

 

Det ble ikke gitt noen anbefalinger i rapporten ettersom selskapets formål var avgrenset og tydelig 

definert, samt at eierne ble holdt løpende orientert om utviklingen og planer for eiendommen i 

Strandveien 1. 

2.3.2 Selskapets aktivitet siden 2015 

Selskapet har fremdeles eiendommen i Strandveien 1 som sin eneste eiendel. Det er videre 

investert ca. MNOK 30 i eiendommen for tilrettelegging av prosjektet frem til dags dato. Det er gitt 

informasjon om dette til eierne på generalforsamlingene for 2016 og 2017. Det er ikke kommet 

innsigelser fra eierne relatert til selskapets drift eller plan for realisering av eiendommen. 

 

Fra protokoll for generalforsamlingen avholdt i 2016 fremgår det at daglig leder redegjorde for 

problemstillinger de enkelte eierne hadde adressert i forkant av generalforsamlingen. Fra 

protokollen heter det: 

 

Problemstilling 1 Kriterie 

Driver selskapet innenfor de strategier og formål som 

er satt av eierne?  

 

Selskapet skal ikke gå utover de rammer som er 

definert av eierne: 

 Selskapet skal ikke ha erverv som formål. 

 Selskapet skal stå for oppryddingen i og 

avviklingen av den tidligere virksomheten i 

NRA IKS. Utviklingsplaner skal være 

forelagt eierne på generalforsamlinger. 
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Generalforsamlingen ytret etter orienteringen at informasjonen var god og dekkende for de 

spørsmålsstillinger som var foranledningen for innspillene. Det ble også understreket at det var viktig 

at denne informasjonen bringes til de politiske fora i eierkommunene. 

På generalforsamlingen for 2017 ble det besluttet at de fremtidige årsberetninger blant annet skulle 

inneholde status og fremdriftsplan for prosjektet. 

 

Når det gjelder spørsmål om nødvendigheten av vedtektsendringer har det vært selskapets 

oppfatning at reguleringsarbeidet med tomten har vært en naturlig del av avviklingsarbeidet ved å 

foredle selskapsverdiene. Det sentrale veiskillet med tanke på vedtektsendringen blir når den 

foreslåtte reguleringen blir vedtatt. Selskapet etablerte våren 2017 datterselskapet Strandveien 1 

Utvikling AS med minimumskapital NOK 30 000. Høsten 2017 (3.10.17) ble det gjennomført en 

kapitalforhøyelse, ved at eiendommen ble skutt inn som egenkapital, verdsatt til MNOK 560. Denne 

transaksjonen utløste ikke skatt på Strandveien 1 AS sin hånd, se forvaltningsrevisjonens punkt 3.5. 

Denne etableringen ble redegjort for på generalforsamlingen i selskapet 29. juni 2017. 

 

Den 24.11.2016 ble det utarbeidet et notat som grunnlag for videre strategiarbeid til eierne. Her ble 

det ved hjelp av ekstern rådgiver, Akershus Eiendom, definert syv hovedløp for salg av Strandveien. 

Disse varierte i verdi og risiko.  

 

Akershus Eiendom og administrasjonen valgte ikke å anbefale valg av utviklingsalternativ på dette 

tidspunkt, men isteden overlate dette til styret. Alternativene var: 

 

 Modell 1A – Salg i dag med 100% oppgjør (uten godkjent regulering) 

 Modell 1B – Salg med 100% oppgjør når eiendommen er regulert 

 Modell 2A – Salg i dag, med utsatt oppgjør – alt ved IG 

 Modell 2B – Salg i dag, med utsatt oppgjør – Forskudd, ved regulering og ved IG 

(igangsettingstillatelse) 

 Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere 

 Modell 4 – Joint Venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler 

 Modell 5 – Utvikle eiendommen i egen regi 

 
Modellene over varierer fra liten grad av egenutvikling, lavest risiko og antatt lavest avkastning i 

modell 1 til stor grad av egenutvikling høyere risiko og antatt høyest avkastning i modell 5.  

 

I forbindelse med spørsmål om skatteplikt ved utvikling av eiendommen i Strandveien 1 ble 

spørsmålet om selskapets ervervsformål satt på spissen, se nærmere om dette i kapittel tre. For å 

komme til en avklaring ble det innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten datert 

12.4.2017. Her fremgikk det at gevinsten ved utvikling av eiendommen frem til det stadiet selskapet 

var nå, ikke ville utløse skatteplikt på selskapets hånd. Det ble imidlertid fra styrets side antatt at en 

ved senere realisering av prosjektet vill kunne bli omfattet av skatteplikt ved at man faktisk driver 

med erverv som formål. I denne sammenheng er det igangsatt et arbeid med å overføre 

eiendommen til et datterselskap som skal forestå den videre utviklingen av eiendommen, se kapittel 

tre. 
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2.4 Vurdering og oppsummering 

Selskapets planer og drift er ikke endret siden kontrollen i 2015. Eierne er blitt løpende oppdatert 

om utvikling av prosessen og driften i virksomheten. Ettersom driften eller planene for utvikling ikke 

er endret er det heller ikke grunnlag for å stille spørsmål ved om disse avviker fra de rammer som er 

lagt og fulgt opp av eierne i samme periode. Det er som det fremgår over ikke avdekket forhold som 

indikerer at eierne satt spørsmål ved om dette avviker fra formålet til selskapet. 

 

Våre øvrige undersøkelser har heller ikke avdekket forhold som viser at Selskapet ikke driver i 

overenstemmelse med vedtekter, og de føringer som er gitt gjennom oppfølging på 

generalforsamlinger. 

 

Det presiseres imidlertid at selskapets drift senere vil kunne anses som ervervsformål, ved at det 

skapes gevinster i utviklingsprosjektet på et senere stadie i utviklingen av eiendommen. Dette vil 

kunne innebære et behov for vedtektsendring.   

2.5 Konklusjon 

Revisjonens undersøkelse viser at selskapet per i dag driver innenfor de rammer som er definert av 

eierne ved utvikling av eiendommen i Strandveien 1. 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

I denne forvaltningsrevisjonen har man undersøkt selskapets forhold til risiko, offentlige anskaffelser 

og skatteplikt.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gå ytterligere i dybden på problemstillinger som ble 

avdekket i 2015-eierskapskontrollen.  

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

definerer hva som er god revisjonsskikk innen forvaltningsrevisjon. 

 

For problemstillingen vedrørende risiko er det utledet kriterier. Problemstillingene som tar for seg 

offentlige anskaffelser og skatt er deskriptive og det er dermed ikke utledet kriterier. 

 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse. Revisjonen har gjennomgått og analysert selskapets 

styringsdokumenter, vurderinger og utdypende opplysninger fra samtale med daglig leder etter 

konkrete spørsmål fra revisjonen. 

3.3 Risikovurderinger ved beslutning om eiendomsutvikling 

3.3.1 Problemstilling og kriterier 

Utgangspunktet ved utvikling av en eiendom i et investeringsperspektiv er at man må forholde seg 

til flere elementer som i sum gir prosjektets risiko. En vurdering av dette vil ikke bero på 

standardiserte parametere, men basere seg på en skjønnsmessig vurdering av de enkelte 

elementer og summen av disse. Dette gjelder også ved utvikling av eiendommen Strandveien 1. 

Sentralt i denne sammenheng vil være å definere hva som er en akseptabel risiko for eierne sett 

hen til de hensyn som er sentrale ved gjennomføringen.  

 

Strandveien 1 er et aksjeselskap hvor formålet er å avvikle selskapet etter at eiendelene er realisert 

på kommersielle betingelser. Virksomhetens risiko vil derfor tas med utgangspunkt i en tilnærming 

som bygger på forretningsmessige prinsipper hvor grunnleggende risiko- og avkastningselementer 

er det sentrale.  

 

Utgangspunktet for vurdering av risiko ved utvikling og realisering av en eiendom er at det med 

unntak av generelle plikter i selskaps- og prosesslovgivningen ikke påhviler virksomheten noen 

lovpålagte plikter for vurdering av investeringsrisiko. Selskapet er imidlertid underlagt de rammer 

som er gitt av eierne i vedtekter, på generalforsamling m.m., se punkt 2.3. 
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Strandveien 1 AS sine eiere er kommuner og verdiene i selskapet utgjør dermed en del av 

fellesskapets verdier. I kommuneloven finnes det regler som sier noe om hva slags risiko 

kommunene kan ta ved forvaltning av nettopp fellesskapets verdier. Et sentralt prinsipp for å sikre 

disse mot for høy risikoeksponering er at det stilles et krav om at forvaltningen skal være forsvarlig. 

Dette kan være et utgangpunkt her også ettersom verdiene i Strandveien tilhører det «kommunale» 

fellesskapet. Revisjonen legger til grunn at et viss grad av forsvarlighetskravet bør legges til grunn 

ved valg av risiko og avkastningskrav for selskapet. Når det gjelder konkrete bestemmelser på hvor 

dette forsvarlighetsprinsippet kommer til uttrykk og hva som er innholdet i dette, fremgår det for 

eksempel fra forskrift for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 3 at «hensynet til 

forsvarlig økonomiforvaltning» skal vektlegges  og at dette innebærer at «det skal legges vekt på lav 

finansiell risiko». 

 

Når det gjelder hvilke elementer som kan bidra til å belyse en slik risiko vil graden av belåning av 

eiendommen kunne si noe om hva slags risiko som tas. De største børsnoterte eiendomsselskaper 

har i dag en belåningsgrad på mellom ca. 40 og ca. 50 prosent.2 Videre vil størrelsen på investert 

kapital før realisering, sammenholdt med verdien på eiendommen være av betydning for risikoen. 

Andre viktige elementer i en risikovurdering er hvilke forutsetninger som er tatt ved verdsettelsen av 

den aktuelle eiendommen. Her vil beregninger foretatt av anerkjente makroøkonomiske institusjoner 

og aktører, som for eksempel Norges Bank, kunne anses å inneha tilstrekkelig tillit til å kunne 

benyttes som kilde for beregningen av samfunnsøkonomiske parametere med relevans for 

eiendomsverdiene. 

 

Nedenfor følger problemstilling og kriterier som vil være utgangpunkt for vurderingen. I denne 

sammenheng er revisjonens normert krav lagt vesentlig lavere enn de størrelsene det er vist til i 

avsnittet over. Det presiseres at må tas hensyn til at Strandveien 1 AS er et avviklingsselskap 

adskilt som eget rettssubjekt utenfor kommunen, hvor eierne har vært orientert om og besluttet 

selskapets strategiske rammer, se punkt 2.3. Disse elementene vil selvsagt tilsi en høyere 

risikoeksponering enn det som er lagt til grunn for en kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
2
 Kilde: Oslo Børs 
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3.3.2 Funn 

Selskapet har ikke tatt opp lån i forbindelse med utviklingen av eiendommen. 

 

Per i dag er det investert ca. MNOK 30 i forbindelse med utvikling av tomten og klargjøring i henhold 

til søknaden om regulering. Dette beløpet utgjør ca. 5 prosent av tomtens nåverdi, se nedenfor. 

 

Når det gjelder verdivurdering er det innhentet to eksterne verdivurderinger for verdsettelse av 

tomten. Disse er utført av BER og Cushman & Wakefield Realkapital. Vurderingene er foretatt etter 

anerkjente verdivurderingsstandarder og skal estimere det beløp eiendommen kan omsettes for på 

verdsettelsestidspunktet mellom en villig kjøper og en villig selger, i en transaksjon på armlengdes 

avstand. Tomteverdien er i disse uavhengige verdsettelsene satt til hhv. MNOK 588 og MNOK 617. 

Når det gjelder risikoelementer forutsetter verdivurderingene at det tas utgangspunkt i gjeldende 

regulering og status i reguleringsprosessen. Dette innebærer at de risiki som en slik 

reguleringsprosess innebærer er hensyntatt ved fastsettelse av verdien. Videre er det blant annet 

tatt utgangspunkt i Norges Banks vurdering av markedsutviklingen med tanke på mulige fremtidige 

verdiendringer i markedet. I denne sammenheng er Norges Banks anslag for renteutviklingen de 

kommende år som særlig sentral. Til grunn for vurderingen ligger også beregninger av 

befolkningsutvikling blant annet med tallgrunnlag fra Statistisk Sentralbyrå. 

 

Daglig leder i selskapet utarbeidet 24. november 2016 et notat «Grunnlag strategiplan avhending 

eiendomsprosjekt» til styret hvor syv ulike fremtidsscenarier for utvikling av eiendommen med en 

redegjørelse for tilhørende risiko ble gitt, se punkt 2.3. Formålet med notatet var å gi styret og eiere 

en nærmere beskrivelse av hvilke alternativ man stod overfor ved videre utvikling av prosjektet. I 

notatet ble det bedt om nærmere retningslinjer fra styret for videreutvikling av eiendommen. 

3.3.3 Vurdering og konklusjon 

Det er ikke er tatt opp lån i selskapet, noe som innebærer at den finansielle risikoen er lav. 

 

Den nåværende tomteverdien er anslått til ca. MNOK 600. Dette er gjennomsnittet av de to eksterne 

verdivurderingene. De totale investeringene i eiendommen utgjør MNOK 30 dvs. ca. 5 prosent av 

Problemstilling 1 Kriterier 

I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger 

ved beslutning om utviklingen av eiendommen? 

 

- I hvilken grad foreligger det en risiko ved 

utvikling av Strandveien 1 p.d.d. 

 

 

- I tilfelle er denne forsvarlig håndtert og vurdert? 

 

Risikoen må være forsvarlig håndtert   

 

 Størrelsen på lån holdt opp mot 

totalbalanse – jo mere lån, desto større 

risiko. Belåningsgraden bør være under 

25% av eiendomsverdien.  

 Forutsetninger for verdivurderingen av 

eiendommen bør være utarbeidet av 

anerkjente aktører. 
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verdien. Når verdsettelsene i tillegg ikke forutsetter videre utvikling av eiendommen for å kunne 

realisere verdien, er dette et element som tar ned risikoen relatert til virksomheten per i dag. 

 

De funn som her er avdekket viser etter revisjonens vurdering at selskapet frem til i dag ikke har 

påtatt seg en risiko som har påkrevet særskilt risikovurdering. Selskapet er ubelånt og har i 

forbindelse med reguleringsarbeidet kun foretatt mindre investeringer som i liten grad har medført 

økt eksponering av risiko. De innhentede verdivurderingene er utarbeidet av eksterne aktører etter 

anerkjente verdvurderingsprinsipper. Videre er det etter revisjonens syn først ved valget av fremtidig 

utviklingsstrategi for eiendommen at selskapet må fatte beslutninger med substansiell iboende 

risiko. I denne sammenheng har administrasjonen allerede påbegynt et utredningsarbeid, notatet av 

24.11.16, om fremtidig strategi hvor styret og eierne er involvert og anmodet om å gi selskapet en 

tilbakemelding om hvilke mål det skal jobbes mot. 

3.4 Selskapets vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser 

3.4.1 Innledning og problemstilling 

Lov om offentlige anskaffelser 17.6.2016 nr. 2016 (anskaffelsesloven) (LOA) og forskrift om 

offentlige anskaffelser (FOA) regulerer anskaffelser foretatt av statlige, kommunale, 

fylkeskommunale og offentligrettslige organer, jf. LOA § 2 og FOA § 1-2. Hovedregelen er at 

offentlige myndigheter er underlagt anskaffelsesreglene. Det har sammenheng med formålet som er 

å bidra til økt verdiskapning i samfunnet gjennom å sikre mest mulig effektiv ressursbruk av 

offentlige midler på anskaffelser jf. LOA § 1 og FOA § 1-1. Forskriften skiller mellom offentlig 

myndighet og offentligrettslig organ jf. FOA § 1-2. Et offentligrettslig organ kan være et 

aksjeselskap, statsforetak, interkommunalt foretak eller stiftelse. Begrunnelsen for å inkludere slike 

selskaper er blant annet risikoen for at andre hensyn enn de rent økonomiske kan påvirke utøvelsen 

av virksomheten.3 

 

Fremstillingen i dette kapittelet er deskriptiv (uten kriterier) og problemstillingen deles i to. Under 

punkt 3.4.2 redegjøres det for om selskapet har vurdert driften opp mot regelverket for offentlige 

anskaffelser. For siste del av problemstillingen, internkontrollen, er den relevant om selskapet 

faktisk faller inn under anskaffelsesreglene, om ikke vil problemstillingen ikke være aktuell.  

                                                

 

 
3
 Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2017, s. 22 (se også C-380/98, University of Cambridge, premiss (16-20)) 

Problemstilling 2 

a) Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser?  

b) Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene?  
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3.4.2 Selskapets vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser 

Advokatfirmaet Gilles notat 

Strandveien 1 AS kontaktet Skedsmo kommune i 2014 for å utrede selskapets forhold til offentlige 

anskaffelser. Skedsmo kommune ved innkjøpssjefen kontaktet advokatfirmaet Gille ved advokat 

Garder, for et vurderingsnotat (datert 3.12.2014). Notatet er delt i fire punkter; punkt én innleder 

vurderingen, punkt to tar for seg «de faktiske forhold som legges til grunn for vurderingen», i punkt 

tre finner man problemstillingen «Er RA2 omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser?» og 

punkt fire finner man «konklusjonen». Gille vurderte selskapet etter anskaffelsesloven § 2 og 

forskriftens § 1-2. Forskriftens § 1-2, «hvem er omfattet av forskriften», presiserer lovens § 2. RA2 

ble vurdert om de falt inn under ordlyden «offentligrettslig organ» i forskriftens § 1-2 annet ledd.  

 

Revisjonen gjengir kort de vesentligste punkter i advokat Gilles notat nedenfor. 

 

Anskaffelsesforskriften § 1-2 annet ledd lyder som følger: 

Et offentligrettslig organ er et organ som 

a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter, 

b) er et selvstendig rettssubjekt og 

c) har tilknytning til det offentlige ved at 

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre 

offentligrettslige organer, 

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige 

kontroll eller 

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 

medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. [våre uthevinger] 

Ifølge notatet oppfylte selskapet klart vilkårene «selvstendig rettssubjekt» og «finansiert av […]» 

kommunene som eier selskapet. Det problematiske var forkriftens vilkår «tjener allmennhetens 

behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter». RA2 ble vurdert til og ikke omfattes 

av regelverket for offentlige anskaffelser. Vurderingen bygget i stor grad på «opplysninger om at 

driften pr. i dag er rent kommersiell og at formålet kun er å få mest mulig for de eiendommene 

selskapet eier gjennom en utvikling og salg i et kommersielt marked. Det understrekes at 

konklusjonen er noe usikker». Innkjøpssjefen videresendte Gille-notatet i e-post (8.12.2014) til 

Strandveien 1 AS’ daglige leder og uttalte «jeg refererer til vår telefonsamtale forrige uke og kan 

bekrefte at jeg tolker konklusjonen i brevet sendt fra Adv. Esther L. Rohde Garder at RA-2 er unntatt 

LOA». 



33/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 17/00050-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS : Strandveien 1 AS rapport til KU og kommunestyret

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

STRANDVEIEN 1 AS Side 21 

 

Generalforsamlingen 

Den 20.6.2016 ble det avholdt generalforsamling. Styret orienterte om selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene og anskaffelsesprosessene for prosjektutviklingen. I oktober 2014 fikk 

Strandveien 1 bistand fra Skedsmo kommune med å avklare selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene, se beskrivelse i avsnittet over. Styret viste til at på denne bakgrunn har 

selskapet forsøkt å anskaffe via forenklet konkurranse. Videre oppsummerte styret innkjøp av 

tjenester med hensyn til teknisk rådgiver, arkitekt og prosjektleder: 

• Teknisk rådgiver: Sweco ble kontrahert ved rammeavtale for Nedre Romerike 

Avløpsselskap for industritomtreguleringen i 2008-2010. Selskapets arbeid startet samtidig 

og omfattet samme eiendom – oppdraget ble av denne grunn ikke konkurranseutsatt. 

• Arkitekt: Det ble gjennomført samtaler/vurderinger av Dark Arkitekt (arbeidet i 2007 med en 

mulighetsstudie), Skjeseth og Solvang (utførte industrireguleringsarbeidet og tegnet første 

boligskisse i 2008) og HRTB (i 2011 med tegningsoppstart). Selskapet valgte på denne 

bakgrunn HRTB. 

• Prosjektleder: Dag Jørgensen/Addenda Consult AS leder prosjektet (i egenskap av daglig 

leder og etter oppdrag fra selskapets styre). 

 

Generalforsamlingens tilbakemelding var at styrets orientering og informasjon var god samt 

dekkende for de problemstillinger som var foranledningen for innspillene. Videre understreket 

generalforsamlingen at det var viktig at denne informasjonen ble videreformidlet til de politiske fora i 

eierkommunene. 

Advokatfirmaet Magelis notat 

I styremøte nr. 4 2016 (18.8.2016) ble sak 16/06 om «Selskapets fundament» behandlet. Styret 

fattet vedtak om advokatbistand for å utrede selskapets forhold til anskaffelsesreglene; «Tilsvarende 

skal det kvalitetssikres selskapets forhold til Lov om offentlige anskaffelser». Advokatfirmaet Mageli 

avga sin vurdering datert 3.10.2016. Notatet er delt i tre punkter; punkt én med «Innledning og 

konklusjon», punkt to beskriver «Bakgrunn» og i punkt tre finner man «Vurdering – lovens og 

forskriftens virkeområde». Mageli vurderte selskapet etter anskaffelsesloven § 2 og forskriftens § 1-

2. Problemstillingen lød som følger: «Tjener selskapets allmenhetens behov, FOA § 2-1 a?». Det 

konkluderes basert på de «opplysninger vi har mottatt om de faktiske forholdene pr. i dag har også 

våre vurderinger munnet ut i den konklusjon at Strandveien 1 AS ikke er omfattet av 

anskaffelsesregelverket». Mageli kom altså til samme resultat som Gille. 

Rælingen kommune 

I brev datert 3.10.2016, signert av økonomienheten ved leder for lønn- og regnskapsavdelingen, ble 

det vist til Rælingen kommunes behandling av protokoll fra generalforsamlingen i Strandveien 1 AS 

den 5. september 2016 i formannskapet (sak RS 16/40). Rælingen kommune vedtok at selskapets 

styre gjør en «egen vurdering av hvorvidt lov om offentlige anskaffelser gjelder og at selskapets 

praksis for innkjøp innrettes i tråd med denne vurderingen». Administrasjonen ønsket på vegne av 

formannskapet en snarlig behandling og tilbakemelding. 
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Selskapets styre 

I styremøte nr. 5 2016 (6.10.2016) ble styrevedtak fattet og protokollført. Styret tok til etterretning 

Mageli-vurderingen og besluttet å følge konklusjonen som selskapets holdning til 

anskaffelsesreglene. 

Revisjonens oppsummering 

I 2014 ble advokatfirmaet Gille engasjert av Skedsmo kommune på vegne av Strandveien 1 AS 

med hensyn til anskaffelsesspørsmålet. Gille konkluderte at selskapet ikke var omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret orienterte generalforsamlingen om selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene og anskaffelsesprosessene for prosjektutviklingen. Det ble vist til at selskapet 

på bakgrunn av Gilles vurdering hadde foretatt innkjøp via forenklet konkurranse (tjenester som 

teknisk rådgiver, arkitekt og prosjektleder). Det ble likevel ytret en viss usikkerhet hvorvidt selskapet 

faktisk var omfattet av anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 18.8.2016 om å innhente ytterligere 

en vurdering fra advokatfirmaet Mageli som også konkluderte med at selskapet ikke er omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 6.10.2016 om å følge Magelis vurdering og konklusjon som 

selskapets holdning til anskaffelsesreglene. 

 

Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av 

anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell. 

3.5 Selskapets vurdering av sin skatteplikt 

3.5.1 Innledning og problemstilling 

Lov om skatt og formue 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) regulerer skatteplikten for fysiske og 

juridiske personer i Norge. Loven gjelder formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, 

fylkeskommune og kommune […] (§ 1-1). Hovedregelen er at aksjeselskaper er skattepliktige (§ 2-2 

(1) a) og faller utenfor sktl. § 2-32 fordi selskapers formål ofte er å fremme deltakernes økonomiske 

interesser og dermed har «erverv til formål».4 Aksjeselskaper (og lign. juridiske personer) kan likevel 

vurderes som skattefrie etter sktl. § 2-32; et selskap er skattefritt om det «ikke har erverv til formål» 

eller inntekt knyttet til «økonomisk virksomhet». Skattefriheten begrunnes med at 

institusjonene/selskapet ofte ivaretar samfunnsfunksjoner som det offentlige (kanskje) måtte ta seg 

av. Når skattefriheten avgrenses bør ikke slike institusjoner/selskaper få et konkurransefortrinn 

fremfor skattepliktige subjekter.5 

 

I eierskapskontrollen gjennomført i 2015 ble det påpekt at selskapets virksomhet i Strandveien 1 AS 

kunne bli klassifisert som næringsvirksomhet. En verdivurdering av eiendommen, slik den fremstår i 

dag, kan derfor få betydning for beregningen av en mulig skattepliktig gevinst ved senere salg av 

eiendommen. Fremstillingen i dette kapittelet er deskriptiv (uten kriterier) og problemstillingen deles 

i to.  

                                                

 

 
4
 BAHR, 2014, s. 273 

5
 Zimmer, 2012, s. 416 
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3.5.2 Selskapets vurdering av sin skatteplikt 

Advokatfirmaet Kluges notat 

Revisjonen gjengir kort de vesentligste punkter i advokatfirmaet Kluges notat nedenfor. 

 

I 2016 ble det fattet styrevedtak om å innhente advokatbistand for å utrede selskapets fremtidige 

skatteposisjon for å skissere ulike scenarier. Styrevedtaket ble protokollført i styremøte nr. 4 2016 

(datert 18.8.2016) som sak 16/06 om «Selskapets fundament» hvor daglig leder redegjorde for 

selskapets formelle fundament. Videre ble det innhentet et notat fra advokatfirmaet Kluge som tok 

for seg selskapets skatteproblemstilling, se notat datert 9.11.2016. Notatet er delt i fire punkter (i) 

«oppsummering og konklusjon», (ii) «faktum», (iii) vurderingen og (iv) hvorvidt en forhåndsuttalelse 

fra skattemyndighetene bør innhentes. Kluge vurderte selskapet etter sktl. § 2-32 første ledd; 

hvorvidt selskapet «ikke har erverv til formål», og annet ledd «økonomisk virksomhet». 

Bestemmelsens ledd må ses i sammenheng.  

 

Skattelovens § 2-32 første ledd, «ikke har erverv til formål»  

Hvorvidt selskapet (skattesubjektet) har et ikke ervervsmessig formål avhenger av en konkret, 

skjønnsmessig helhetsvurdering basert på ulike momenter jf. høyesterettspraksis. Vurderingen 

består blant annet av selskapets (vedtektsfestede) formål, den faktiske virksomhet og selskapets 

oppbygning. Andre støttemomenter av betydning kan være virksomhetens økonomiske kapital og 

overskudd, hvordan selskapet skaffer seg og forvalter sine inntekter, selskapets utdelinger, 

tilknytning til næringsinteresser og hensynet til konkurransesituasjonen. I Kluge-notatet ble følgende 

problemstilling besvart og konkludert: «Vilkåret om at Strandveien 1 AS «ikke har erverv til 

formål».». Kluge konkluderte at selskapet er en skattefri innretning som ikke har erverv til formål, og 

vektla selskapets historikk (vannverkssaken), og at salgsprovenyet går direkte til vann- og 

avløpsformål. Videre fremhevet Kluge de faktiske aktivitetsforholdene i selskapet som i all hovedsak 

dreier seg om å ivareta de allerede eksisterende verdier i selskapet samt at selskapet av denne 

grunn bare driver med planlegging av et fremtidig salg og ikke vanlig eiendomsutvikling. Kluge 

understreket at det er usikkerhet rundt forholdet og utelukket ikke at skattemyndighetene kan 

komme til motsatt konklusjon.  

 

Skattelovens § 2-32 annet ledd, «økonomisk virksomhet» 

For bestemmelsens annet ledd angir høyesterettspraksis en konkret vurdering hvor momenter som 

selskapets aktivitet i tilknytning til eiendommen i omfang og tid vektlegges. I Kluge-notatet ble 

følgende problemstilling besvart og konkludert: «Driver Strandveien 1 AS «økonomisk virksomhet» 

etter skatteloven § 2-32 annet ledd?» Kluge konkluderte at selskapet ikke driver økonomisk 

virksomhet og vektla omreguleringsarbeidet som må anses å være en aktivitet som sikrer at 

Problemstilling 1 

Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne formidlet/forankret hos styret og 

eierne?  
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eiendommens eksisterende verdipotensial utnyttes fullt ut. Kluge understreket at 

skattemyndighetene kan komme til motsatt konklusjon. Videre viste Kluge til at denne konklusjonen 

mest sannsynlig vil endres på et senere tidspunkt i og med den planlagte prosessen for selskapet 

med en aktiv eiendomsutviklingsrolle over en lengre tidsperiode. Strandveien 1 AS’ nettogevinster 

ved realisasjon av eiendommen vil da mest sannsynlig bli skattepliktige. 

Bindende forhåndsuttalelse (BFU) 

En skattyter kan anmode skattemyndighetene om en bindende forhåndsuttalelse (BFU) om de 

skattemessige virkningene av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes jf. lov om 

ligningsforvaltning 13.6.1980 nr. 24 (ligningsloven), se kapittel 3A.6 En BFU gjelder bare når det er 

av vesentlig betydning for skattyter å få klarlagt virkningene før igangsetting og er bindende for 

skatteetaten i den aktuelle saken, men ikke for skatteyteren. Uttalelsene kan ikke påklages eller 

bringes inn for domstolene.7 Det er hensynet til skatteyters forutsigbarhet som begrunner regelen. 

Avgitt forhåndsuttalelse legges til grunn som bindende ved ligningen dersom skattyter krever det og 

den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene for uttalelsen. Det går et 

skille mellom skattemyndighetenes veiledende og bindende forhåndsuttalelse. En veiledende 

uttalelse er et alternativ til en BFU og er ikke bindende for Skatteetaten, men uttrykker 

skattemyndighetenes syn på spørsmålet. 

 

Advokatfirmaet Kluges notat 

Kluge vurderte også om selskapet burde innhente en BFU fra skattemyndighetene. Kluge-notatet 

konkluderte med at en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene var avhengig av om den 

daværende selskapsstrukturen for eie og utvikling av eiendommen ble videreført eller ei. 

 

Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse 

I etterkant av Kluges vurdering søkte og mottok selskapet (via Kluge Advokatfirma) en bindende 

forhåndsuttalelse (vedtak) fra Skatteetaten, datert 12.4.2017. I forhåndsuttalelsen tok 

skattemyndighetene stilling til (1) hvorvidt overføring av tomten i Strandveien 1 ville utløse 

gevinstbeskatning og (2) om den ulovfestede omgåelsesnormen vil komme til anvendelse på 

rettsforholdet. Følgende problemstillinger ble besvart: (1) «Vil overføring av tomten Strandveien 1 

som et aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap utløse gevinstbeskatning?», (2) «Vil den 

ulovfestede omgåelsesnormen komme til anvendelse?» og (3) «Vil den skattemessige 

inngangsverdien for Eiendommen tilsvare markedsverdien på overføringstidspunktet?» 

Problemstilling nummer tre ble avgitt som en veiledende uttalelse. Skattekontoret konkluderte i sin 

forhåndsuttalelse med at en «fremtidig overføring av Strandveien 1 AS' eiendom som et 

aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap Strandveien 1 Utvikling AS ikke utløser 

gevinstbeskatning». Videre vurderte skattemyndighetene at den ulovfestede skatterettslige 

                                                

 

 
6
 Ligningsloven ble opphevet tidligere i år og erstattet av lov om skatteforvaltning 27.5.2016 nr. 14 

(skatteforvaltningsloven) som gjelder fastsetting av skatt på formue og inntekt […] etter skatteloven. For bindende 

forhåndsuttalelse i skatteforvaltningsloven, se kapittel 6. 
7
 Zimmer, 2012, s. 58 
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omgåelsesnormen ikke vil «komme til anvendelse i forbindelse med det samme aksjeinnskuddet i 

Strandveien 1 Utvikling AS». For den veiledende uttalelsen besvarte Skattekontoret at de «er enig 

med anmoder i at den skattemessige inngangsverdien det overtakende selskapet får for 

Eiendommen etter overføringen skal tilsvare markedsverdien på overføringstidspunktet». 

Revisjonens oppsummering 

Selskapet har innhentet ekstern vurdering av skattespørsmålet fra advokatfirmaet Kluge og en 

bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse bekreftet 

Kluges vurdering om selskapets skattefritak. Kluges notat understreket at konklusjonen 

sannsynligvis vil kunne endres på et senere tidspunkt. Spesielt med tanke på den mulige prosessen 

med eiendomsutviklingen med et perspektiv flere år frem i tid. Selskapets nettogevinster ved 

eiendomsrealisering vil da kunne bli skattepliktige. 

3.5.3 Er skatteplikten formidlet/forankret hos eierne 

Styret 

Styret drøftet sak 16/24 om «selskapets organisering – skatteposisjon» i styremøte nr. 7 2016 

(2.12.2016). Styrevedtaket ble protokollført og selskapets administrasjon startet arbeidet med en 

BFU vedrørende selskapets skattefrihet, med fokus på å omorganisere selskapsstrukturen og 

etablere et utviklingsselskap i overenstemmelse med advokatenes anbefalinger. Videre ble 

administrasjonen bedt om og «avklare prinsipper for omorganisering med eierne via rådmennene». 

Styrevedtaket hadde sin bakgrunn i Kluge-vurderingen som tok for seg selskapets skatteposisjon og 

forholdene rundt selskapsorganiseringen for å sikre at eiernes mandat i generalforsamlingsvedtaket 

fra 2014 ble ivaretatt, se generalforsamlingens protokoll for Strandveien 1 AS, datert 19.6.2014, sak 

13 om «fremtidig organisering av selskapet mot likvidasjon» og «Styret arbeider videre for å 

organisere selskapet på mest hensiktsmessig måte, med målsetting å realisere best uttelling for 

Fond 2». Tre dokumenter var vedlagt saken; et administrasjonsnotat datert 12.11.2016 og to notater 

fra Kluge Advokatfirma datert 9.11.2016. 

Orientering til eierne og kommunens administrasjon 

Generalforsamling ble avholdt 29.6.2017 og selskapet informerte eierrepresentantene om 

overføringen og etableringen av ny skattemessig inngangsverdi forutsettes det at Strandveien 1 AS 

er skattefritt og nytt selskap er skattepliktig. BFUen konkluderte med en «fremtidig overføring av 

Strandveien 1 AS’ eiendom som et aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap Strandveien 1 

Utvikling AS, utløser ikke gevinstbeskatning». Nytt skattepliktig selskap «Strandveien 1 Utvikling AS 

ble stiftet 21.4.2017 for å ivareta skattefrihet for markedsverdien i dag.  

 

Rådmannsgruppen avholdt møte desember 2016 (16.12.2016) om Strandveien 1 AS. Gruppen fikk 

skattespørsmålet presentert i en powerpointpresentasjon med hovedpunktene: (1) «Styret har bedt 

om en vurdering av skatteplikt»; (2) «Skatteplikt?» med en kort presentasjon av Kluge-notatet; (3) 

«Bør det innhentes BFU?» som avhenger av selskapets videre strukturvalg hhv. (i) ved fortsatt eie 

av eiendommen anbefales tidligere praksis eller (ii) ved en omstrukturering er en BFU nødvendig 

(med underpunktene omstrukturering, utviklingsselskapet, etablering og skatteplanlegging). 
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I notat fra daglig leder, datert 8.2.2017, til styret i Strandveien 1 AS ble styresak 16/24 

«Organisering» og styresak 17/2 «Orientering» fulgt opp. Notatet beskriver oppfølgingen av de to 

styresakene og oppsummerte Rådmannsmøtet avholdt 16.12.2016. Ifølge notatet var alle 

eierkommunenes rådmenn representert. Man gjennomgikk tiltaksforslaget og de underliggende 

signalene som hadde utløst selskapets aktivitet tilknyttet dette formålet. Daglig leder viste til 

generalforsamlingsvedtaket datert 19.6.2014 hvor selskapets styre ble oppfordret til å organisere 

virksomheten på en slik måte at uttelling for Fond 2 ble best mulig ivaretatt. Kluge-notatene ble så 

delt ut til rådmennene og de bekreftet at det presenterte tiltaket var innenfor det 

generalforsamlingen hadde etterspurt. Ifølge notatet synes det som om rådmennene støttet 

prosessen. For tilbakebetaling av midler fra selskapet til kommunene ved selskapets likvidasjon 

bekreftet rådmennene tidligere signaler om at det er en fordel å motta større nominelle beløp over 

tid, istedenfor en engangssum basert på nåverdi av fremtidig kontantstrøm. Daglig leder avsluttet 

notatet med at rådmennenes tilslutning var muntlig og det ble ikke skrevet avtale eller dokumentert 

på annet vis.  

Revisjonens oppsummering 

Styret vedtok å innhente bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten i styrevedtak 2.12.2016. 

Eierne ble orientert om skattespørsmålet på generalforsamlingen avholdt 29.6.2017. I tillegg ble 

rådmennene orientert i møte 16.12.2016.  
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Arkivsak-dok. 15/00117-14 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 
 
 
 

   
 
 

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLLER OG UNDERSØKELSER I 
KOMMUNALE SAMARBEID 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Nedre Romerike 

vannverk IKS og Nedre Romerike avløpsanlegg IKS. Dette skal være en 
etterkontroll av tidligere eierskapskontroller. 

2. Lørenskog kontrollutvalg deltar i en undersøkelse av Kommunal døgnenhet 
(KAD). 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike 
Revisjon IKS. 

 
 
Vedlegg:  
1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020    
2. Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden 
 

Saksframstilling: 
Bestilling av selskapskontroll gjøres med utgangspunkt i en plan for selskapskontroll. 
Kommunestyret har vedtatt plan for selskapskontroll 2017–2020.   
   
De fleste selskaper er eid av flere kommuner.  Det er derfor viktig at rapportene 
inneholder tilstrekkelig informasjon om den enkelte kommune, slik at kontrollutvalget 
kan lage en presis innstilling til kommunestyret. I selskaper der flere kommuner er 
eiere, vil sekretariatet samordne bestillingene. 
 
Det er bestemt at kontrollutvalget bestiller kontroller for ett år av gangen. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med en liste for gjennomføringen av 
kontrollene.  
 
Totalt for alle kontrollutvalgene på Romerike innebærer dette kontroll av selskapene; 
Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, Midtre 
Romerike Avløpsselskap IKS, Nedre Romerike Vannverk IKS, Nedre Romerike 
Avløpsanlegg IKS, Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Dessuten undersøkelse i 
Kommunal døgnenhet (KAD).  
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For Lørenskog kommune innebærer dette kontroll av selskapene; Nedre Romerike 
Vannverk IKS, Nedre Romerike avløpsanlegg IKS og undersøkelse i Kommunal 
døgnenhet, KAD. 
 
I selskapene er det aktuelt å se på hvordan anbefalingene fra forrige 
eierskapskontroll har blitt fulgt opp. Når det gjelder Kommunal døgnenhet (KAD) så 
er dette et kommunalt samarbeid hvor Skedsmo er vert. Det er derfor Skedsmo 
kontrollutvalg som har kompetanse til å foreta bestillingen.  
 
Det er Rælingen kontrollutvalg som har uttrykt ønske om en undersøkelse i KAD. 
Bakgrunnen for dette var oppslag om dårlig utnyttelse av ressursene. Det er derfor 
aktuelt å undersøke i hvilken grad kommunene har pasienter i KAD. Dette er tenkt 
som en enkel undersøkelse hvor revisjonen bes rapportere tilbake resultatet av 
undersøkelsen i form av et notat. I og med at det er en enkel undersøkelse som kan 
være av interesse også for Lørenskog er det naturlig at man er med og deler på 
timene til denne undersøkelsen. 
 
Det var opprinnelig også tenkt en forvaltningsrevisjon av Norasondegruppen AS der 
man skulle se på om selskapet drives i samsvar med formålet. Det er nylig avholdt en 
ekstraordinær generalforsamling hvor det ble vedtatt endringer av 
selskapsvedtektene som imøtekommer krav om at selskapet drives i samsvar med 
formålet. I tillegg er det utarbeidet et forslag til eierstrategi for perioden 2017-2021.  
På denne bakgrunn vurderer kontrollutvalgssekretariatet det slik at en 
forvaltningsrevisjon av Norasondegruppen AS kan utgå, og at kontrollutvalget 
avventer og gjennomfører en eierskapskontroll av selskapet mot slutten av perioden. 
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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 
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• 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. 
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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 
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• 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? 
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- 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 
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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 
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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? 
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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. 
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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 % 
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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 
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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. 
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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. 
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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 %). 
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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? 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Selskap Eiere Utdyping av prosjekt Tidspunkt 
for 
bestilling 

Romerike krisesenter IKS Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Mer enn en ren eierskapskontroll.  
Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? Også se på sider ved driften. 
(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

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

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 
I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 
(Eierskapskontroll) 
 

2018 

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

- Er kommunens eierstrategi i samsvar med de 
oppgaver selskapet faktisk utfører? 

- Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og 
eventuelt drøftet dette med eierne? 

- Hva er gjort for å sikre at lov om offentlige 
anskaffelser er fulgt? 

- Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold 
til eiendomsutviklingsprosjektet? 

(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

Romerike revisjon IKS Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Eierskapskontroll 2018 

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

Mer enn en ren eierskapskontroll? 2019 

Øvre Romerike brann og redning 
IKS 

Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal, 
Gjerdrum, Eidsvoll 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike 

Nedre Romerike brann og redning 
IKS 

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

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2020 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS Ullensaker, Nannestad, Hurdal, 
Eidsvoll 

Hvordan er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 

Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

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

Eierskapskontroll 2019 

Midtre Romerike avløpsselskap 
IKS 

Gjerdrum, Sørum, Fet Eierskapskontroll 2018 

Orbit Arena AS Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal, Akershus fylkeskommune, 
DnB (10%), flere private eiere som 
eier mindre enn 1% hver. 

Begrenset eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike vannverk IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum. 

Eierskapskontroll 2018 

Nedre Romerike avløpsanlegg IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og 
Nittedal 

Eierskapskontroll 2018 

Nitor AS Lørenskog I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 2020 

Kanmer AS Nes Eierskapskontroll 2019 

Aurskog-Høland 
utbyggingsselskap AS 

Aurskog-Høland Eierskapskontroll 2018 

Jobberiet AS Aurskog-Høland Mer enn en ren eierskapskontroll 2020 

Lillestrøm parkering AS med 
datterselskapet 

Skedsmo Eierskapskontroll 2019 

Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Gjerdrum 

Gjennomført 

Andre eierskapskontroller 

Kontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning 

2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike 

Samarbeid Partnere Utdyping av undersøkelse 

Digitale Gardermoen Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes, Ullensaker. 
Vertskommune: Ullensaker 

 

Jessheim interkommunale 
legevakt 

Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, 
Ullensaker. Vertskommune: 
Ullensaker 

Mer enn en ren eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid 

Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen, 
Aurskog-Høland, Sørum. 
Vertskommune: Sørum 

2018 

Voksenopplæring Øvre Romerike Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, 
Hurdal. Vertskommune: Ullensaker 

1. Hvordan er delegeringen gjennomført?
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir

ivaretatt i samarbeidet?
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne?

Det foretas en undersøkelse av problemstilling 1 og 2 før en 
tar stilling til om det også er aktuelt å gjennomføre en 
undersøkelse av problemstilling 3. 

2017 

Regionkontor landbruk Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, 
Rælingen, Oslo. Vertskommune: 
Skedsmo 

Det kan det være aktuelt å undersøke hvordan Lørenskog 
kommune sikrer at de oppgaver og det ansvar Lørenskog har 
blir ivaretatt i vertskommunesamarbeidet. 

2019 

Kommunal døgnenhet, KAD Skedsmo, Rælingen, Enebakk, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, Sørum. 
Vertskommune: Skedsmo 

2018 

Ullensaker bestiller forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 17/00102-1 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 
 
 
 

   
 
 

NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon 
av ………… 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 
Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget 22. september 2016 og i 
kommunestyret den 16. november 2016. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å 
foreta nedringer i planen. Det betyr at utvalget også kan velge andre områder enn de 
som er inntatt i planen. 
 
I planen er det gjort følgende prioriteringer: 
 
Høyt prioritert 

 Selvkost 

 Byggesaksbehandling/forutsigbarhet i plan- og byggesaker 

 Økning i antall eldre 
 
Middels prioritet 

 Kriseberedskap 

 Befolkningsvekst, forutsetningene som ligger til grunn i planene 

 Skolehelsetjenesten/forebyggende helsearbeid 

 IKT 
 
Lavere prioritert 

 Voksenopplæring 

 Gebyrinnkreving 
 
Det pågår en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen. 
 
Mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon innen områdene er nærmere beskrevet i 
plan for forvaltningsrevisjon. 



35/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - 17/00102-1 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt : Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

 

  
2 

Det er opp til kontrollutvalget å velge område for forvaltningsrevisjon og eventuelt 
supplere eller presisere de vinklinger som er inntatt i planen. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Lørenskog 
kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

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

• Utvikling i lånegjeld (2013) 
• Investeringsprosjekter (2013) 
• Psykisk helse og rus (2015) 
• IKT-sikkerhet (2016) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 
Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 
plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 
som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 
bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Lørenskog kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
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analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i 
Lørenskog og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan 
være at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og 
regler som utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt 
på at forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til 
regeletterlevelse som:  

• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Lørenskog kommune bestiller ca. 2 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 
tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høyt prioritert 
 
Selvkost 
Prosjektets formål er å undersøke om Lørenskog kommune etterlever 
selvkostregelverket. Kontrollutvalget vil velge selvkostområde ved bestillingen av 
forvaltningsrevisjonen. 
 
Byggesaksbehandling/forutsigbarhet i plan- og byggesaker 
Formålet er å undersøke om kommunen sikrer god saksbehandling av plan- og 
byggesaker, og om den gir brukerne god service. 
 
Økning i antallet eldre 
Kontrollutvalget ønsker å se på forholdet mellom institusjonsplasser og 
hjemmetjenesten. 
 
Middels prioritet 
 
Kriseberedskap 
Formålet vil være å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende 
beredskapsarbeid i samsvar med gjeldene regelverk. 
 
Kontrollutvalget vil i første omgang be om en orientering for å kunne danne seg 
en mening om dette er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
 
Befolkningsvekst, forutsetningene som ligger til grunn i planene 
En undersøkelse kan se på om beslutningsgrunnlaget til politikerne gir et riktig 
bilde av utfordringene og de prioriteringer som må gjøres. 
 
Skolehelsetjenesten/forebyggende helsearbeid 
Formålet er å undersøke i hvilken grad skolehelsetjenesten i Lørenskog bidrar i 
det forebyggende arbeidet for barn og unge. 
 
IKT 
Kontrollutvalgets innfallsvinkel for dette prosjektet vil være å se på den 
kostnadsmessige effekten av IKT-investeringer. 
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Lavere prioritet 
 
Voksenopplæring 
Formålet vil være å se på om voksenopplæringstilbudet er tilpasset kravet i 
opplæringsloven om fleksibel og individuelt tilpasset for voksne som har rett på å 
få slik opplæring. 
 
Gebyrinnkreving 
En undersøkelse vil se på kommunal praktisering av innkreving av gebyr for 
byggesak og planbehandling. 
 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas med følgende endringer: 

Barnevernstjenesten legges til på listen over høyt prioriterte prosjekter, og 
det søkes gjennomført en forvaltningsrevisjon på dette området i perioden. 
 

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

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 
rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-
årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 
om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 
fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 
vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 

 

                            



36/17 Orientering ved revisjonen - 16/00024-23 Orientering ved revisjonen : Orientering ved revisjonen

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00024-23 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

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. 
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Arkivsak-dok. 15/00231-27 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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