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Saker til behandling 

33/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00226-17 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 33/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Skatteinngang september 2016
2. Skatteinngang oktober 2016

Tilbake til saksliste 
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34/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen 
IKS 

Arkivsak-dok. 16/00101-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 34/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

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

Vedlegg: 
1. Eierskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS
2. Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS

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

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

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og
etablerte normer for god eierstyring?

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

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

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

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

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

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

Romerike revisjon oppsummerer at eierne har etablert tilfredsstillende rutiner for 
oppfølging av eierskapet. Funnene indikerer imidlertid at representantskaps-
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medlemmene på noen sentrale områder mangler kunnskap om helt sentrale 
elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan innebære en reell svekkelse i 
kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet i eierorganet. 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS 
anbefalinger for god eierstyring: 
• Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på

obligatorisk opplæring av folkevalgte.
• Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.

Rapporten inneholder ikke informasjon om hvilke kommuner de representantene som 
ikke har fått obligatorisk opplæring representerer. Revisjonen har utarbeidet et 
tilleggsnotat der det er gitt en oversikt over representantenes svar på revisjonens 
spørreundersøkelse (egenerklæring) på punktet om obligatorisk opplæring av 
representantskapsmedlemmer i den enkelt kommune. På spørsmål om kommunen 
har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter har en av Fets 
representanter svart ja mens den andre har svart nei. Det er vanskelig å trekke noen 
konklusjon ut i fra dette. 

Til tross for at kontrollen gjelder kommunens eierskap mener sekretariatet at 
selskapet bør få en utskrift av kontrollutvalgets behandling. Dette fordi det kan være 
av generell interesse for selskapet å få kjennskap til kontrollutvalgets behandling. 
Daglig leder er sekretær for representantskapet i de fleste selskaper, og det kan 
være aktuelt å følge opp kontrollen i representantskapsmøtet. 

Tilbake til saksliste 
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35/16 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 

Arkivsak-dok. 15/00198-11 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 35/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 til 
orientering. 

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 (ettersendes) 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp 
revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en strategi for 
regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Fet kommune i 
denne saken. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering.  

Tilbake til saksliste 
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36/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike revisjon 

Arkivsak-dok. 15/00196-8 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 36/16 

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

Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Fet, fra Romerike revisjon. 

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

Rapporten gir en oversikt over selskapet, oppgaver og leveranser, og det er redegjort 
for tidsforbruket for de ulike revisjonsoppgavene. Samlet sett for Fet var det planlagt 
1 180 timer, timeforbruket ble 1362. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 1 100 
timer.  

Oppgave Forbruk 
2014/15 

Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/2017 

Regnskapsrevisjon    820    700    997    700 
Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

   739    300    222   300 

Selskapskontroll      10   50      30   50 
Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyret og 
kommuneadministrasjonen 

  68   80    113    100 

Totalt Ullensaker  1 637 1 180  1 362  1 100 

Revisjonen vil legge frem rapporten i møtet. 

Tilbake til saksliste 
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37/16 Orientering ved revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 16/00023-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 37/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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38/16 Møteplan 2017 
 
Arkivsak-dok. 15/00192-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 38/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2017: 
Tirsdag 24. januar  
Tirsdag 7. mars 
Tirsdag 25. april 
Tirsdag 30. mai 
Tirsdag 5. september 
Tirsdag 17. oktober 
Tirsdag 12. desember 
 
Saksframstilling 
I forslag til møteplan er det foreslått det samme antall møter som var planlagt i 2016. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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39/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00230-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 29.11.2016 39/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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 Denne måneden Akkumulert 


Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 5 274 636 3 500 000 3 262 145 391 451 479 384 200 000 357 963 526 


Avvik i kroner   1 774 636 2 012 491   7 251 479 33 487 953 


Avvik i prosent   50,7% 61,7%   1,9 % 9,4 % 


Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 2 367 236 2 500 000 4 522 263 260 273 967 252 750 000 237 090 428 


Avvik i kroner   -132 764 59 440   7 523 967 23 183 539 


Avvik i prosent   -5,3% 2,6%   3,0 % 9,8 % 


Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 5 209 844 4 800 000 4 522 263 562 524 117 546 615 000 518 964 037 


Avvik i kroner   409 844 687 581   15 909 117 43 560 080 


Avvik i prosent   8,5 % 15,2 %   2,9 % 8,4 % 


Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 11 874 576 10 000 000 9 247 984 1 234 410 664 1 227 400 000 1 134 308 003 


Avvik i kroner   1 874 576 2 626 592   7 010 664   100 102 661 


Avvik i prosent   18,7 % 28,4 %   0,6 % 8,8 % 


Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 3 518 191 2 250 000 2 017 517 388 963 613 386 000 000 342 064 340 


Avvik i kroner   1 268 191 1 500 674   2 963 613 46 899 273 


Avvik i prosent   56,4 % 74,4 %   0,8 % 13,7 % 


Eidskog Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 1 142 195 880 000 956 857 97 408 658 82 500 000 89 615 361 


Avvik i kroner   262 195 185 388   14 908 658 7 793 297 


Avvik i prosent   29,8% 19,4 %   18,1 % 8,7 % 


 


Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 3 081 982  1 341 181 283 493 204  262 831 545 


Avvik i kroner    1 740 801    20 661 659 


Avvik i prosent    129,8 %    7,9% 


 
  


Skedsmo kemnerkontor     oktober 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 







 


 


Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 


kontroller 
Gjennomførte 


kontroller 
Endring 


inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


222 189 45 767 997 26 399 733 


 
 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 513 890 2 290 977 2 041 585 249 392 


Gebyr inkasso 38 392 527 145 349 986 177 159 
 


 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 


 Antall nye 
saker  


Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2016 


Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 331 2 006 233    


Hittil i år 1453 12 721 640 590 2 924 717 84 % 


 


 
 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 


 Innbetalt 
forskuddstrekk fra 


arbeidsgivere i andre 
kommuner 


Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 


 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 


Rælingen 612  487  335  430 3 615  1 891  1 002  568 


Fet 232  158  292 305  1 395  1 620  498 258 


Nittedal 428  545  1 468  894  3 378  2 221  990  981  


Skedsmo 337  235  2 160  1 948  7 306  5 963  2 881  1 515  


Sørum 357  315  699  588  2 861  1 664  740  533  


Eidskog 63  80  154  45 666  633  289  251 


Aurskog H 245 61  162  349 2 566  2 088  663 392  


 
 


Endring i % 
2015-2016 


Innbetalt 
forskuddstrekk fra 


arbeidsgivere i andre 
kommuner 


Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 


Rælingen 25,6  -22,1  91,2  76,4  


Fet 46,9  -4,3  -13,9  93,0  


Nittedal -21,5  64,2  52,1  0,91  


Skedsmo 43,4 10,9  22,5  90,2  


Sørum 13,3  18,9  71,9  38,8  


Eidskog -21,2 242,2  5,2  15,1  


Aurskog H 301,6  -53,6  22,9 69,1  


 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 


  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 


Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 98,5 88,2 99,9 99,8     100 


0228 Rælingen 98,4 88,1 99,9 99,7 98,4 


0231 Skedsmo 97,9 91,1 99,8 99,7 99,4 


0226 Sørum 99,3 95,0 99,8 99,6 99,6 


0233 Nittedal 98,9 94,9 99,9 99,8 97,8 


∑ Kemnerkontoret  (uten AH og E)     98,6 %     91,5 %     99,9 %     99,7 %      99,0 % 


0420 Eidskog 98,9 93,0 99,9 99,7 99,9 


0221 Aurskog H. 98,2 93,6 99,9 99,8 99,0 


0229 Enebakk 98,6 94,1 99,9 99,8 99,5 


0230 Lørenskog 98,6 92,9 100 99,9 99,8 


0235 Ullensaker 98,6 90,8 99,9 99,9 98,7 


 
 
Kommentar til resultatene 
 
Vi har nådd 4 av 5 innfordingmål, så resultatene er bra. Dette er en mellommåned, slik at avvikene mot fjoråret 
skyldes enkeltrestanser i restskatten. Det er ikke kjørt endelig marginoppgjør for skatteåret 2015 denne måneden. 
Dette vil komme i november, sammen med effekten av endelig fordelingstall.  
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ROMERIKE REVISJON IKS 


 


1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 


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


av kontrollutvalgene /kommunestyrene. 


 


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


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


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


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


nr. 905.  


 


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


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


kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


 


Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  


 


Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


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


 


                                                


 


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


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


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 


oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 


eierstyring? 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


2 METODE 


Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 


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


 


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


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


identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  


 


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


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


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


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


kontrollen.  


 


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


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


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


 


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


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


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


av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      


 


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


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


har vedtatt. 


 


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


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


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


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


 


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


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


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


 


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


bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  
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3 KONTROLLKRITERIER 


3.1 Innledning 


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


virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 


 


 Lover og forskrifter 


 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 


o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  


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


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


kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 


 Annen anerkjent teori om eierstyring  


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


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


 


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


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


sammenheng de er relevante.  


 


 


3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)  


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


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


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


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


 


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


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


kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 


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


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


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


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


representantskapet. 


 


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


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


deres. 
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3.3 Lov og forskriftskrav  


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


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven, 


forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale. 


 


 


3.4 Lov om offentlige anskaffelser 


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


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


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


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


likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger 


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


 


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


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


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


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


avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen. 


 


3.5 Anbefalinger for god eierstyring 


3.5.1 Generelt om eierstyringsprinsipper 


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


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


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


være: 


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


anbefalingene.  


 


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


dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.  


 


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


anbefalinger for god eierstyring: 


 


                                                


 


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


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


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


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


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


å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  


2. Vurdering og valg av selskapsform  


3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  


4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 


5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  


6. Gjennomføring av eiermøter 


7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  


8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 


9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  


10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  


11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  


12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  


13. Styresammensetning i konsernmodell  


14. Oppnevnelse av vararepresentanter  


15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  


16. Godtgjøring til styrerepresentanter  


17. Registrering av styreverv 


18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  


19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  


20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 


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


eier av selskaper. (s.163 – 164). 


 


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


inneholde: 


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


2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


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


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


styringsdokumentene. 


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


 


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


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


 


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


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


 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  


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


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


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


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


styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 


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


selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  


 Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.  


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


 


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


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


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


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


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


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


eierskap.” 


 


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


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


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


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


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


 


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


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


selskapet. 


 


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


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


kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 


 


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


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


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


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


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


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


undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.  


 


Oppsummering: 


 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 


 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 


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


utøvelsen av sitt eierskap 


 


                                                


 


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


4.1 Innledning 


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


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


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


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


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


andre kommuner.  


 


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


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


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


sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 


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


brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende 


forskrifter. 


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


og 44 om beredskap mot akutt forurensing. 


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


(sivilforsvarsloven), §§ 12-15. 


 


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


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


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


levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse.  


 


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


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


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


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


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


og skal drives med full kostnadsdekning. 


 


Som rammer for slik virksomhet gjelder: 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 


brannfarlig vare osv.) 


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


NRBRs ressursbruk på virksomheten. 


 


4.3 Styre 


Styret består pr i dag av følgende medlemmer; 


 


Marit Helene Ekvoll – styreleder 


Rune Alfred Holter  


Astri Aas-Hansen 


Elisabeth Hilda B Larsen 


Halvor Bing Lorentzen 


Kenneth Wangen 


Morten Dahl Helgesen 


 


Samlet godtgjøring til styret for 2015 utgjorde kr 363 400. 


 


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


administrativ leder av selskapet. 


 


4.4 Drift 


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


avdelingene inngår alle i NRBRs juridiske enhet.  


 


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


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


 


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


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


kompetansesenter sammen med Oslo brann- og redningsetat. 


 


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


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


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


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


EIERSTYRING 


5.1 Kommunenes eiermeldinger 


5.1.1 Innledning 


I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


 


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


 


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


eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:  


 


5.1.2 Kommunenes eiermeldinger 


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


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


eiermeldinger. 


 


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


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


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


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


klart uttalt eierskapspolitikk som danner utgangspunktet for eierskapsutøvelsen.  


 


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


enkelte kommunestyrene årlig.  


 


5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene 


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


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


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 


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


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


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


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


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


 


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


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


kommunens rolle som eier og bruker overfor selskapene. 


 


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


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


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


 


Eierstyringssekretariatet hovedarbeids- og samarbeidsområde er å samordne kommunens 


synspunkter før saken behandles i kommunenes formannskap/kommunestyrer. 


 


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


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


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


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


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


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


 


Sørum  


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


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


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


representantskapsmøter, revidering av eiermeldingen etc.  


 


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


over. 


  


Aurskog-Høland 


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


problemstilling ved oppfølging av eierskapet. 


 


Nittedal  


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


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


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


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


 


Fet 


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


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


 


Lørenskog 


Lørenskog kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


  


Skedsmo 


Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


 


5.1.4 Kjennskap til eiermelding 


I revisjonens spørreundersøkelse til representantskapsmedlemmene ble det spurt om deres 


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


til dette. 
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6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 


NRBR? 


6.1 Innledning 


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


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


 


Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 11 


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


for at de mottatte tilbakemeldinger er representative.  


 


Sentrale eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan 


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


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


 


6.2 Eierstrategi 


NRBR inngår i samtlige eieres eierstrategi i deres respektive eiermeldinger.  


6.2.1 Særlig om mulig sammenslåing med ØRBR 


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


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


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


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


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


NRBR 27. oktober 2016. 


 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 


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


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


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


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


6.3 Øvrige eierforhold 


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


gjort blant representantskapsmedlemmene, styret og intervju med daglig leder. 


 


6.3.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 


Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune ikke har 


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


  


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


 


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


overensstemmelse med KS anbefaling nr 1. 


 


6.3.2 Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering 


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


sammensetning av styret.  


 


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


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


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


 


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


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


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


representantskapsmedlemmenes oppfatning og de faktiske forhold tilsier enten at 


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


respektive medlemmer.   


 


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


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


styreinstruks som er vedtatt av representantskapet. 


 


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


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


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


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


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


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


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


eierstrategi og øvrige vedtak fattet i representantskapet.  


 


6.3.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 


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


 


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


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


 


Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. 


 


6.3.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 


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


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


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


dekker eiernes informasjonsbehov. 


 


6.4 Eierrepresentasjon 


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


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


av formannskapet og i et mindretall av kommunestyret. 


 


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


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


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


gitt. 
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7 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 


ANBEFALINGER 


7.1 Oppsummering 


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


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


 


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


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


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


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


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


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


Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


1  Obligatorisk opplæring av og 


informasjon til folkevalgte 


 Nei Eierne har lagt til rette for dette, 


men over halvpartene av  


repskapsmedlemmene 


bekrefter at de ikke har hatt 


obligatorisk opplæring for 


folkevalgte 


2 Vurdering og valg av 


selskapsform 


 Ja  


3 Fysisk skille mellom monopol 


og konkurransevirksomhet 


 Ja Det er etablert markedsområder 


som inngår i en fri 


markedssituasjon 


(alarmtjenester). Her har 


selskapet over tid gjort en 


betydelig innsats for å skille 


dette området fra de øvrige 


lovpålagte områdene i 


virksomheten    


4 Utarbeidelse av 


eierskapsmeldinger  


 ja Samtlige eiere har utarbeidet 


eiermelding 


5 Utarbeidelse og revidering av 


selskapsstrategi og 


selskapsavtale/vedtekter  


Ja Ja   


6 Gjennomføring av eiermøter 


Tilsyn og kontroll med 


kommunale foretak og med 


forvaltningen av kommunenes 


interesser i selskaper 


 Ja  


7 Sammensetning og funksjon 


av eierorgan   


 Ja  


8 Gjennomføring av 


generalforsamlinger og 


representantskapsmøter 


 Ja  
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


9 Sammensetningen av styret. 


Eiers krav til profesjonelle 


styrer i kommunal sektor 


 Ja/Nei Dette er fastsatt i 


eiermeldingene, men halvparten 


av 


representantskapsmedlemmene 


er ikke kjent med at det i deres 


eiermelding fremgår krav til valg 


og sammensetning av styret. 


10 Valgkomité for 


styreutnevnelse i 


aksjeselskap og 


interkommunale selskap 


 Ja  


11 Kjønnsmessig balanse i 


styret.  


 Ja  


12 Rutiner for å sikre riktig 


kompetanse i selskapsstyrene  


 Ja, delvis Det er etablert rutiner for og det 


gjennomføres evaluering av 


styret. Resultatene blir imidlertid 


i liten grad  gjennomgått av 


eiere 


13 Styresammensetning i 


konsernmodell  


I/A   


14 Oppnevnelse av 


vararepresentanter  


 Ja  


15 Habilitetsvurderinger og 


politisk representasjon i 


styrene 


 Ja  


16 Godtgjøring av styreverv  Ja  


17 Registrering av styreverv   Ja  


18 Arbeidsgivertilhørighet i 


selvstendige rettssubjekter  


Ja   


19 Utarbeidelse av etiske 


retningslinjer  


Ja   
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


20 Særlig om 


administrasjonssjefens rolle i 


kommunale foretak. 


 Ja Det er etablert et 


eierstyringssekritariat hvor 


NRBR IKS blir fulgt opp 


21 Utøvelse av tilsyn og kontroll  Ja  


 


 


7.2 Vurderinger og anbefalinger 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


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


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


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


 


 


Om problemstilling 1 a. 


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


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


eierutøvelse er etablert gjennom de respektive eieres eiermeldinger, etablering av 


eierstyringssekretariat og rutiner for mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter. I 


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


eieravtale/strategi.  


 


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


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


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


inn i eierrollen. 


 


Om problemstilling 1 b. 


Våre undersøkelser viser også her at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet følger opp 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


anbefaling nr 9. 


 


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


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


sentralt tema for en hensiktsmessig utøvelse av eierrollen.  


 


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


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


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


sammensetning og samlede kompetanse er best mulig.   


 


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


eierskapet. Våre funn indikerer imidlertid at representantskapsmedlemmene på noen sentrale 


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


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


i eierorganet. 


 


Anbefalinger 


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


for god eierstyring:  


 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk 


opplæring av folkevalgte. 


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


 


 


 


                                    
             


Oddny Ruud Nordvik      Øyvind Schage Førde 


avdelingsleder       advokat 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
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Vedlegg 1 
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Representantskapets vedtak av årsberetning  
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 


1.1 Formål og organisering 


 


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


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


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


 


RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 


kompetanseområde. 


 


Selskapet skal også: 


- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 


- veilede om regelverk m.m. 


- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 


 


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


Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 


Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 


kommunene per 01.01.2015. 


 


 


Organisasjonskart for RRI: 


 


 


 


 


 


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


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


kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 


Daglig leder 


Stab/støtte   


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


(FR) 
Regnskapsrevisjon (RR)  


 


Adv/adv.flm 
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RRI sitt oppdrag er å se etter at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt innenfor regelverkets 


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


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


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


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


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


forutsetninger.  


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


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


være preget av god service og effektivitet. 


1.2 Styrende organer i selskapet 


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


vararepresentant, fra hver eierkommune.  Leder av representantskapet har for 2014/2015 vært 


Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   


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


Odd Magne Gjerde Leder 


Erik Myhrer Nestleder 


Sonja Irene Sjøli Styremedlem 


Ingun Sletnes  Styremedlem 


Arne Bruknapp Styremedlem 


Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 


1.3 Ansatte 


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


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


kommunene på Romerike.     


1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 


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


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


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


kommunene står sentralt i dette arbeidet.  


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


solid erfaring med revisjon av kommuneregnskap. Heidi Sæther er utførende revisor for Fet i inHun 
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er utdannet revisor (bachelor i revisjon), og reviderer i tillegg Nannestad kommune. Ann Tveter 


deltar også med revisjon av Fet kommune.  


 


1.3.2 Avdeling forvaltningsrevisjon, andre undersøkelser og selskapskontroll  


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


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


kommunal forvaltning.   


 


Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist.  


 


 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, kommunalkandidat og diplomert 


internrevisor.  


 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, doktorgrad i historie 


 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 


 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, hovedfag i sosiologi 


 Miriam Sethne - forvaltningsrevisor, bachelor i europastudier 


 Hanne Tømte – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap  


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


europastudier. 


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


01.08.2016)  


 Øyvind Schage Førde – Jurist (advokatbevilling) 


 


 


Avdelingsleder er oppdragansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  


 


1.3.3 Administrasjon og støtte 


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


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


 


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


2.1 Oppgaver 


De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  


 


 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske intern 


kontroll. I tillegg: 


o Attestasjon for kompensasjon for merverdiavgift 


o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 


o Andre attestasjoner  


o Revisjon av spillemiddelregnskap  


o Revisjon av pasientregnskap 


o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 


o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 


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


m.m.  


 


 Forvaltningsrevisjon i kommuner og kommunalt eide selskaper etter bestilling fra 


kontrollutvalget, jf. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret.   


 


 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 


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


Romerike har eierinteresser i en 4-års periode. 


 


 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 


uregelmessighetssaker.  


 


 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 


 


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


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


der RRI er arrangør.  


o Delta på samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 


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


forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 


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


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


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


saker fra revisjonen er oppe til behandling.     


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


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


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


regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 


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


rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  


 


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


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


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


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


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


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


forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen tar mer tid enn antatt.      


 


Samlet var det planlagt med 1 180 timer til Fet, timeforbruk ble 1 362. Samlet ramme for 2016/2017 


er satt til 1 100 timer.   


 


2.2.1 Regnskapsrevisjon  


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


2015/2016.   


 


 
Ramme Medgått Ramme 2016/2017 


Regnskapsrevisjon 700 997 700 


 


Regnskapsrevisjon for Fet kommune ligger noe over tildelt ramme og har bestått av følgende 


oppgaver. 


 


 Revisjon av kommunens regnskap - regnskapsbekreftelse 


o planlegging og oppstartsmøte 


o interimrevisjon  


o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  


o løpende veiledning, herunder fast stedlig revisjon en dag per uke  


 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 


 18 stk. særattestasjoner, hvorav 2 stk. kan henføres til attestasjon av spillemidler, 8 stk. 


attestasjon av lønnsrefusjoner. I tillegg har vi utført 8 andre attestasjoner innenfor blant 


annet, ressurskrevende tjenester, midler til kompetanse og innovasjon, midler innen 


helsesektoren og kommunalt rusarbeid.  


 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  


o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  
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o notat om oppbevaring av regnskapsmatriell 


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


 


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


annen bistand. Resterende timer, ca. 300 er knyttet til særattestasjonsjoner og kompensasjon av 


merverdiavgift. Dette er krav revisjonen må bekrefte før kommunen får utbetalt tildelte midler.  


Samlet beløper ulike attestasjon krav seg til 53 mill. kroner i året for Fet kommune, av dette utgjør 


MVA komp 28 mill. kroner. 


 


2.2.2 Forvaltningsrevisjon og andre revisjonsundersøkelser 


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


revisjonsundersøkelser for revisjonsåret 2015/2016.   


 


 
Til KUs 


disposisjon 
Medgått til 


bestilte oppdrag 
KUs Ramme 
2016/2017 


Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 


300 222 300 


 


Fet kontrollutvalg er ett av tre utvalg som har prioritert å gjennomføre forvaltnings-


revisjonsprosjektet: Korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og internkontroll. Prosjektet ble 


levert til kontrollutvalget i møte 2.6.15. Tilsvarende prosjekt har vært gjennomført i Aurskog-Høland 


og Nes. Selv om prosjektet ble levert i revisjonsår 2015/2016, påløp de fleste timene revisjonsåret 


forut for dette. I etterkant av forvaltningsrevisjonsprosjektene har revisjonen utarbeidet et 


sammenstillingsnotat som er forelagt kontrollutvalgene, og som i tillegg ble brukt aktivt ut om alle 


kommunene på Romerike i et læringsperspektiv (ikke belastet prosjekttimer på kontrollutvalgene). 


 


I møte 26.1.16 leverte revisjonen prosjektplan til prosjektet: Spesialpedagogisk hjelp i barnehage. 


Dette prosjektet ble det jobbet med utover våren og det ble levert høsten 2016.  


 


Revisjonen har også bidratt i bestillingsdialog forut for forvaltningsrevisjonsprosjekter med 


bakgrunnsnotat til kontrollutvalget (levert i møte 29.9.15) og i tillegg har prosjektleder/utførende 


revisor møtt i utvalget for å bistå/rapportere. 


 


2.2.3 Selskapskontroll 


Tabellen under viser kontrollutvalgets andel av timer til selskapskontroll.  


 


 
KUs  


Andel 
Medgått 


KUs Ramme 
2016/2017 


Selskapskontroll 50 30 50 
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Timer på selskapskontrollen fordeles på alle kontrollutvalg etter størrelse (tilskudd). KU har felles 


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


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


størrelse vil derfor jevne seg ut over en 4 årsperiode. 


 


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


august 2015.  


 


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


undersøkelser i alle eierkommuner, se vedlegg. 


2.2.4 Kunder - kontrollutvalg, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 


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


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


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


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


formannskapet.   


 


Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 


 


 
Antatt 
forbruk 


Medgått 
Ramme 


2016/2017 


Kunder 80 113 100 


 


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


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


når saker fra revisjonen er oppe til behandling. 


 


For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev der revisjonen distrubuerer rapporter og nyhter. I 


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


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


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


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


aktuelle sektorer. Seminarene ble godt mottatt og hadde høy oppslutning blant kommunen. 


Revisjonen sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til deltakerne på ett av seminarene og denne 


viste at deltakerne så på seminaret som nyttig og lærerikt.  


  


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


2.3 Oppsummering  


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


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


Romerike revisjon.   
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07.11.2016        


 


 


Nina Neset 


daglig leder 
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Vedlegg – oversikt over leveranser fra avd. forvaltningsrevisjon  


Leverte forvaltningsrevisjoner 
 Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 


Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 


Nittedal Oppfølging vedtak 2014 


Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 


Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 


Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 


Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 


Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 


Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 


Rælingen Psykisk helse og rus 2015 


Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 


Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 


Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 


Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 


Skedsmo 
 


Tilpasset opplæring 2016 


Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 


Rælingen 
 


Barnevern 2016 


Lørenskog 
 


Informasjonssikkerhet 2016 


Fet  
 


PPT barnehage 2016 


Nes 
 


PPT barnehage 2016 


Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 







ROMERIKE REVISJON IKS 


RAPPORT REVISJONSÅRET 2015/2016  Side 10 


 


Forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid pr. 1.10.2016 


 
Kommune 


 
Tema 


 
Status 


Nittedal 
   


Beredskap skole Under arbeid 


Gjerdrum 
 


Folkehelse   Under arbeid 


Skedsmo 
 


Eiendomsskatt Under arbeid 


Ullensaker Forebyggende barn og unge Under arbeid 


Sørum 
 


Offentlige anskaffelser Under arbeid 


Aurskog/Høland 
 


Investeringsprosjekter Under arbeid 


Lørenskog Eiendomsforvaltning Under arbeid 


 


Revisjonsundersøkelser 2015-2016 


 


Selskapskontroller 2016  


Kommune Selskap Leveringsår 


Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 


Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 


2016 


Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 


Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS 


2016 


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


Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 


2016 


 


Kommune Selskap Leveringsår 


  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 


2015 


Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 


Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 


Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 


2015-2016 








 


 


 


 


 


 


 
 


 Denne måneden Akkumulert 


Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 86 767 465 84 300 000 78 352 494 386 176 843 380 700 000 354 701 381 


Avvik i kroner   2 467 465 8 414 971   5 476 843 31 475 462 


Avvik i prosent   2,9% 10,7%   1,4 % 8,9 % 


Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 57 388 828 55 200 000 51 350 422 257 906 731 250 250 000 234 782 632 


Avvik i kroner   2 188 828 6 038 406   7 656 731 23 124 099 


Avvik i prosent   4,0% 11,8%   3,1 % 9,8 % 


Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 123 025 351 120 000 000 113 487 292 557 314 273 541 815 000 514 441 774 


Avvik i kroner   3 025 351 9 538 059   15 499 273 42 872 499 


Avvik i prosent   2,5 % 8,4 %   2,9 % 8,3 % 


Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 273 870 678 270 000 000 249 506 052 1 222 536 088 1 217 400 000 1 125 060 019 


Avvik i kroner   3 870 678 24 364 626   5 136 088   97 476 069 


Avvik i prosent   1,4 % 9,8 %   0,4 % 8,7 % 


Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 85 826 018 85 900 000 78 027 670 385 445 422 383 750 000 339 965 528 


Avvik i kroner   -73 982 7 798 348   1 695 422 45 479 894 


Avvik i prosent   -0,1 % 10,0 %   0,4 % 13,4 % 


Eidskog Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 21 598 472 18 500 000 20 138 180 96 266 463 81 620 000 88 658 504 


Avvik i kroner   3 098 472 1 460 292   14 646 463 7 607 959 


Avvik i prosent   16,7% 7,3 %   17,9 % 8,6 % 


 


Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 63 892 877  58 043 246 280 411 222  261 490 364 


Avvik i kroner    5 849 631    18 920 858 


Avvik i prosent    10,1 %    7,2% 


 
  


Skedsmo kemnerkontor         september 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 







 


 


Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 


kontroller 
Gjennomførte 


kontroller 
Endring 


inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 


222 153 35 630 090 17 734 800 


 
 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland) 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 214 266 1 777 087 1 837 500 -60 413 


Gebyr inkasso 33 849 488 753 315 000 173 753 
 


 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 


 Antall nye 
saker  


Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2016 


Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 76 437 888    


Hittil i år 1122 10 715 407 389 1 990 702 84 % 


 


 
 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 


 Innbetalt 
forskuddstrekk fra 


arbeidsgivere i andre 
kommuner 


Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 


 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 


Rælingen 67 283  63 193  14 863  13 210 7 545  3 720  4 733  4 665 


Fet 41 305  38 425  12 676 10 723  4 155  2 845  3 802 3 458 


Nittedal 58 099  53 214  58 167  55 190  8 286  6 441  8 339  7 464  


Skedsmo 34 198  24 523  224 282  215 145  21 987  15 654  14 935  14 736  


Sørum 53 197  46 874  26 379  25 941  6 729  5 145  6 328  6 240  


Eidskog 13 017  12 029  8 227  7 502 1 288  1 462  1 699  1 584 


Aurskog H 38 032 36 408  20 678  17 419 5 543  4 191  5 446 5 318  


 
 


Endring i % 
2015-2016 


Innbetalt 
forskuddstrekk fra 


arbeidsgivere i andre 
kommuner 


Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 


kommunen 


Innbetalt restskatt 
fra personer 


Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 


Rælingen 6,5  12,5  103,0  1,5  


Fet 7,5  18,2  46,0  9,9  


Nittedal 9,2  5,4  28,6  11,7  


Skedsmo 39,4 4,2  40,4  1,4  


Sørum 13,5  5,0  30,7  1,4  


Eidskog 8,2 1,7  -11,9  7,3  


Aurskog H 4,4  18,7  32,2 2,4  


 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 


  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 


Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 97,6 88,1 99,9 99,8     100 


0228 Rælingen 97,5 88,2 99,9 99,7 98,4 


0231 Skedsmo 97,5 91,0 99,8 99,7 99,5 


0226 Sørum 99,0 94,9 99,8 99,6 99,6 


0233 Nittedal 98,4 94,2 99,9 99,8 98,2 


∑ Kemnerkontoret  (uten AH og E)     98,0 %     91,3 %     99,9 %     99,7 %      99,1 % 


0420 Eidskog 97,8 92,0 99,9 99,7 99,9 


0221 Aurskog H. 97,7 93,4 99,9 99,8 99,0 


0229 Enebakk 98,4 93,5 99,9 99,8 99,5 


0230 Lørenskog 98,3 92,1 100 99,9 99,8 


0235 Ullensaker 98,4 90,7 99,9 99,9 98,7 


 
 
Kommentar til resultatene 
 
Årets skatteoppgjør er ferdig, og konklusjonen er at det utskrevet vesentlig mer i restskatt i 2016 (for skatteåret 2015) 
enn tilsvarende for 2014. 
 


 2014 2015 Endring Endring i % 


Skedsmo 182 070 239 608 57 538 32 % 


Fet  37 304 50 615 13 311 36 % 


Rælingen 52 514 71 612 19 098 36 % 


Nittedal 77 268 92 270 15 002 19 % 


Sørum 58 524 75 359 16 835 29 % 


 407 680 529 464 121 784 30 % 


 
Denne veksten har medført økte innbetalinger av restskatt, som vil gi et utslag, både i denne og i neste måned. 
Sammen med den generelle veksten i innbetalt skattetrekk gir dette en vekst på +/- 9% i forholdt til i fjor for 
september.  
 
I oktober vil marginoppgjør bli gjennomført, og i slutten av november så vil det komme nye fordelingstall. Begge dele 
vil være av betydningn for årets skattinngang.  








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


Rælingen og Sørum kommuner  
Saksbeh: Øyvind Schage Førde 


Kopi:  


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


 
 


1 Innledning 


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


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


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


2 Representantskapsmedlemmenes besvarelser 


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


1. representant: Ja 
2. representant: Nei 


 
Lørenskog: 


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


 
Nittedal 


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


 
 
 







2 
 


Fet 
1. representant: Nei 
2. representant: Ja 


 
Skedsmo 


1. representant: Nei 
2. representant: Vet ikke 


 
Aurskog/Høland 


1. representant: Ja 
2. representant: Vet ikke 


 
Sørum 


1. representant: Vet ikke 
2. representant: Ja 


 
 
 
 
 
 
 
Øyvind S Førde 
sign. 
 
 
 
 
 


 





