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ULLENSAKER
Kommune

NOTAT

Til: Kontrollutvalget
Dato: 02.05.2017
Saksnr 2017/2545 - 3 /

NOTAT KONTROLLUTVALG ET VEDRØRENDE ORGANI SERING OG DRIFT AV Ø VRE
ROMERIKE UTVIKLING O G ØVRE ROMERIKE INNK JØPSSAMARBEID

Innledning
Notatet er utarbeidet av rådmannen i Ullensaker kommune, etter bestilling fra
kontrollutvalgssekretariatet.

I dette møtet ønsker utvalget en orientering fra rådmannen og eventuelt ordfører om
organiseringen og driften av ØRU og ØRIK nå. Det ønskes også et notat so m kan sendes
de andre kontrollutvalgene til orientering.

Generelt
Ø vre Romerike Utvikling (Ø RU ) ble etablert i 1998 som et samarbeidsorgan og regionråd for
kommunene på Øvre Romerike. Akershus fyl keskommune ble etter invitasjon medlem fra april
2007. Regionrådet er opprettet i medhold av kommunelovens § 27 om interkommunalt
samarbeid, og ble etter vedtektsendring 2011, eget rettssubjekt. Før dette tidspunktet hadde ØRU
disponert gjennom Ullensaker kommune.

Fram til sommeren 20 16 tilsatte styret daglig leder som rapporterte til styreleder. Daglig leder
foresto det administrative arbeidet, herunder saksforberedelse til styret og oppfølging av styrets
vedtak. Daglig leder hadde i tillegg frem til 1. januar 2016 ansvar for Øvre Rom erike
Innkjøpssamarbeid (ØRIK).

Kommunene på Øvre Romerike opplever kontinuerlig en krevende økonomisk virkelighet, og det
er helt nødvendig å vurdere kostnader og ressursutnyttelse innenfor alle kommunale områder.
Dette gjelder også samarbeidet innen ØRU . Styret har derfor jobbet over lengre tid med å
effektivisere driften av samarbeidet. Som et resultat av dette ble innkjøpssamarbeidet i 2015
besluttet organisert som et vertskommunesamarbeid under rådmannen i Ullensaker kommune og
ØRU sin tjenesteproduks jon har opphørt.

Nedenfor følger en kort oppsummering av dagens organisering og drift av ØRU og ØRIK.

Øvre Romerike Utvikling – organisering og drift

Organisering
Dagens organisering av ØRU - samarbeidet ble vedtatt i ØRU - styret i møte 27. november 2015
f ølgende (sak 65/15):



19/17 Referater - 15/00213-12 Referater : Notat kontrollutvalget vedrørende organisering og drift av ØRU og ØRIK

 Side 2 av 2 

 

1. Nåværende administrative organisering avvikles. De administrative ressurser legges til RU.     RU 
legges inn under ØRU styret. RU får i oppdrag å etablere en mer tilpasset, rimeligere administrative 
løsning enn dagens.  
2. Vedtektene justeres i tråd med dette.  
3. Innholdet i ØRU kommer som en ny sak til respektive kommuner.  
 
Kommunestyrene i deltakende kommunene sluttet seg til styrets vedtak og endre vedtekten for Øvre 
Romerike Utvikling punkt 3.3 til følgende:  
 
3.3 Sekretæroppgaver  
Rådmennene er ansvarlig for sekretærfunksjonen til styret. Ansvaret legges til den rådmannen som til 
enhver tid er leder for rådmannsutvalget. Ledervervet sirkulerer blant alle rådmennene og innehas 
for ett år av gangen. 
 
Løpende drift av ØRU-samarbeidet 

• Rådmannsutvalget (RU) utgjør sekretariatet i samarbeidet. Rådmannsutvalget utfører ved 
behov saksforberedelse og har ansvar for iverksettelse av vedtak etter styrets nærmere 
bestemmelse. Ansvaret for sekretærfunksjonen legges til den rådmannen som til enhver tid er 
leder for RU (går på omgang med ettårig funksjonstid). 

• Ullensaker kommune har ansvaret for regnskapsførsel. 
• Attestasjons/anvisningsrett tilligger leder av RU og styreleder i fellesskap. 
• Finansiering av samarbeidet skjer ved tilskudd pr innbygger i deltakerkommunene. 

 
Som det framkommer av Forvaltningsrevisjonsrapport om Øvre Romerike utvikling (ØRU) - 
Styrets ansvar og oppfølging av ØRIK – fra Romerike Revisjon av mars 2017, har det vært 
utfordringer knyttet til regnskapsførselen for ØRU over en periode på flere år. Ullensaker 
kommune arbeider, i nær dialog med revisjonen, med å utbedre manglene. Intensjonen er å legge 
fram de ikke godkjente regnskapene for styret i ØRU før sommeren. 
 
Framtidig regionrådssamarbeid på Øvre Romerike 
ØRU avholder årskonferanse 4. og 5. mai 2017. På årskonferansen er det lagt opp til drøfting av 
den framtidige innretning på regionsamarbeidet. Til formålet er det utarbeidet et drøftingsnotat. 
Dette følger vedlagt. Nedenfor er momentene styret ser for seg er relevant å drøfte limt inn. 
 

Hva bør kommunene på Øvre Romerike samarbeide om, temaer til diskusjon (listen er 
ikke uttømmende, men ment som underlag for diskusjon)? 
 
Regional utvikling 

1. Befolkningsvekst i Osloregionen og konsekvenser for Romerike, ser vi 
samarbeidsløsninger som gjør oss bedre i stand til å takle denne? 

2. Er vi gode nok på å kommunisere med samlet styrke når vi ser felles interesser i 
regionale spørsmål? 

3. Regionreform (ny region Viken) og kommunesammenslåinger i øvrige regioner, 
påvirker det Øvre Romerike? 

4. Gardermoeffekten, kan vi samlet utnytte denne bedre? 
 

Bør ØRU fungere som en arena for å identifisere tjenesteutvikling og samarbeid? 
1. Arena for innovasjonstenking rundt våre tjenester, eks teknologiutnyttelse? 
2. Felles utnyttelse av anlegg og formålsbygg? 
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3. Organisering og identifisering av tjenester som kan løses ved interkommunalt 
samarbeid? 

 
Kan ØRU fungere som en arena for å styrke regionens arbeid med å skape FOU 
arenaer og tiltrekning av kompetansearbeidsplasser? 

1. Kan ØRU ha en rolle i det politiske arbeidet med å tiltrekke seg FOU 
virksomheter og kompetansearbeidsplasser? 
 

ØRU sin formålsparagraf, er det behov for revidering av denne? 
1. Å styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunenes felles redskap 

for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og 
effektivisering 

2. Å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som 
bl.a. utnytter de positive virkningene av hovedflyplassen 

3. Å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle 
regionens fortrinn 

4. Å styrke etablering og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles 
initiativer 

5. Å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til 
et attraktivt og godt område å bo og være i 

 
 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid – organisering og drift 
 
Organisering 
Fra og med 1. januar 2016 er Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) organisert som et 
vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som vertskommune. Leder av ØRIK 
rapporterer til økonomisjef.  
 
Organiseringen av ØRIK fram til Ullensaker kommune tok over ansvaret som vertskommune, 
framkommer av ovennevnte forvaltningsrevisjonsrapport fra revisjonen.  
 
ØRIK har frem til juni 2016 lokaler på Tunet – Gardermoen, men flytter til rådhuset i Ullensaker 
i løpet av juni.  
 
Løpende drift av ØRIK 
Tjenestene Ullensaker kommune, som vertskommune, skal produsere til samarbeidskommunene, 
er beskrevet i inngåtte vertskommuneavtaler. Disse avtalene er vedtatt av samtlige deltakende 
kommuners kommunestyrer. Avtalene er for tiden identiske med alle samarbeidskommunene. 
Vedlagt følger et eksempel på en slik avtale. 
 
ØRIK har ansvaret for felles rammeavtaler og større enkeltanskaffelser. I tillegg jobber 
avdelingen med rammeavtaler for enkeltkommuner samt bidrar med kvalitetssikring av aktuelle 
enkeltanskaffelser som kommunene i utgangspunktet gjennomfører selv. I tillegg har ØRIK en 
vesentlig rolle ved utrulling av eHandelsløsning i kommunene.   
 
ØRIKs virksomhet har i lengre tid vært finansiert ved provisjonsinntekter fra rammeavtaler og 
enkeltanskaffelser. Denne finansieringsordningen er avviklet, men finansiering ved 
provisjonsinntekter vil fortsatt skje frem til nåværende rammeavtaler går ut og erstattes med nye. 
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Provisjonsinntektene vil bli erstattet med innbyggertilskudd på lik linje med finansieringen av 
ØRU-samarbeidet.   
 
Rådmannsutvalget har startet en prosess med vurdering av dagens vedtatte innkjøpsstrategi, i 
forbindelse med at et revidert regelverk for offentlige anskaffelser gjør det nødvendig å vurdere 
hensiktsmessigheten i eksisterende strategi. Revidert innkjøpsstrategi vil bli lagt frem for politisk 
behandling så snart en omforent anbefaling foreligger.  
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DRØFTINGSNOTAT - FRAMTIDIG REGIONALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE 
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1. Innledning 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et samarbeidsorgan for de 6 kommunene på Øvre Romerike: 
Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. I tillegg deltar Akershus 
fylkeskommune i samarbeidet. 
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ØRU er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. For tiden 
produserer samarbeidet ikke tjenester. Det har heller ingen tilsatte. Sekretariatsfunksjonen 
ivaretas av den kommunen som til en hver tid har lederen av rådmannsutvalget. Endring av 
gjeldende vedtekter forutsetter tilslutning i de deltakende kommunestyrene. 
 
Styret i ØRU har ønsket at formannskapene under årets ØRU konferanse skal drøfte det 
framtidige ambisjonsnivå for ØRU med henblikk på dagens formålsbestemmelse i ØRU sine 
vedtekter.  

2. Regional organisering 

2.1 Kort om regionråd 

De alle fleste norske kommuner er i dag medlem av et regionråd. Regionråd er en politisk 
samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak tar seg av grenseoverskridende oppgaver 
som kommer i tillegg til de ordinære oppgavene kommunene har ansvaret for. Begrepet 
regionråd har i dag ikke noe fast juridisk innhold. I sin alminnelighet dreier det seg om politiske 
samarbeid som deltakerkommunene har opprettet av eget tiltak, og som behandler generelle 
samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. 
 
Et regionråd har i dag normalt ikke ansvar for å produsere tjenester til innbyggerne, selv om 
enkelte samarbeidstiltak også har slike oppgaver. Regionrådet er i liten grad tildelt direkte 
avgjørelsesmyndighet, men også det forekommer, for eksempel hvor regionrådet driver 
tilskuddsforvaltning. Regionrådet kan også ha blitt gitt myndighet til å uttale seg på vegne av 
regionen. Dette kan enten skje ved krav om flertallsbeslutning, eller ved at det stilles krav om 
enighet for at regionrådet skal gi en uttalelse. Den typiske oppgave for et regionråd er å drøfte 
regionalpolitiske saker. Hvilken myndighet og funksjon det enkelte regionråd har, beror på 
hvilken myndighet deltakerkommunene har gitt til rådet.  
 
Et regionråd kan være et eget rettssubjekt eller ikke. Dersom regionrådet som sådan skal kunne 
ansatt personell, og også forplikter seg utad, må regionrådet organiseres som et eget rettssubjekt.  
 

2.2 Kommunelovskomiteens forslag til formalisering av regionrådene 

Et regionråd kan drøfte viktige politiske saker som også kan ha betydning for hvordan 
kommunene stiller seg til regionalpolitiske spørsmål. Kommunelovutvalget anbefaler derfor å 
regulere regionråd i kommuneloven for å klargjøre at kommunelovens regler om 
møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i regionrådets organer. Dette er 
viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. Hvorvidt Stortinget slutter seg 
til utvalgets anbefaling vil bli avklart i 2018. 
 
Det er i dag mange interkommunale samarbeid som er organisert etter kommuneloven § 27. 
Denne bestemmelsen foreslås ikke videreført i den nye kommuneloven. Det er derfor behov for 
bestemmelser som regulerer omdanning av denne type samarbeid til andre organisasjonsformer. 
Utvalget foreslår at interkommunale samarbeid organisert etter § 27 må være omdannet til enten 
regionråd eller kommunalt oppgavefellesskap senest fire år etter at loven har trådt i kraft. 
 
Evaluering av § 27-samarbeid viser at § 27 i dagens kommunelov virker å være en egnet 
bestemmelse for organisering av regionrådssamarbeid. Dette understøttes av at de fleste 
regionråd er organisert etter denne organisasjonsformen.  
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Etter utvalgets vurdering er det bare noen få problemstillinger som bør lovfestes for regionråd. 
Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler 
generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De 
skal ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da andre interkommunale samarbeidsformer 
som må velges. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 
myndighetsutøvelse. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler. Et regionråd skal ledes av 
et råd. Utvalgets forslag baserer seg dels på gjeldende kommunelov § 27, dels på de samme 
vurderingene som ligger til grunn for reguleringen av kommunalt oppgavefellesskap. Øvrige 
forhold bør det være opp til deltakerkommunene å bli enige om. Utvalget mener de sentrale 
punktene i lovreguleringen av regionråd bør være:  
 
 Hva regionråd skal kunne drive med, bør komme klart frem. Regionrådets myndighet vil bero 

på hvilke oppgaver og hvilken myndighet deltakerkommunene positivt overfører til 
regionrådet i samarbeidsavtalen. Regionråd er politiske samarbeidsorganer som behandler 
generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den region rådet 
representerer. De er ikke tjenesteproduserende organer. Utvalget mener dette bør gjenspeiles i 
lovfestingen av hva et regionråd skal kunne drive på med. 

 Deltakerkommunene pålegges å ta standpunkt til om regionrådet skal være et eget 
rettssubjekt.  

 Regionråd kan (med enkelte unntak) ikke gis myndighet til å utøve offentlig myndighet.  
 Deltakerne hefter ubegrenset for sin andel av regionrådets forpliktelser.  
 Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale for regionrådet.  
 

2.3 Hva samarbeider regionråd om? 

Regionrådene inneholder i de fleste tilfeller en intensjon om å være multifunksjonelle, det vil si 
at de kan ha et bredt mandat som spenner over et bredt felt av (potensielle) oppgaver. For å få en 
oversikt over hva slags saker regionrådene konkret behandler ble det foretatt en gjennomgang av 
styresaker i 2009. 
 
De 22 regionrådene i analysen behandlet totalt i 2009 708 saker. Halvparten av sakene som tas 
opp er av intern karakter (budsjett, plan, drøfting av rådets funksjon, og lignende) eller knyttet til 
relasjoner til andre offentlige aktører (partnerskap med fylkeskommune, forhold til andre 
regionale organisasjoner, forhold til KS, m.m.). Når sakene som er nevnt ovenfor er tatt ut var det 
356 saker igjen som fordelte seg på følgende kategorier: 
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Kategoriseringen når faktiske saker benyttes blir litt forskjellig fra de opplysninger NIVI hentet 
inn gjennom spørreskjema, og da gjennom en mer deduktiv strategi (Vinsand & Nilsen 2007:28). 
De to undersøkelsene støtter hverandre når det gjelder hvilke saker som dominerer i regionrådene 
(i denne undersøkelsen organisert etter § 27): samferdsel og næring. Den nevnte NIVI-rapporten 
viser at ”regional planlegging og utvikling” er en tredje viktig kategori. Mange av sakene som 

faller i kategorien diverse vil høre hjemme under en slik overskrift, det samme vil mye av det 
som her er kategorisert som reiseliv/turisme, naturforvaltning, m.m. og kultur/idrett. 
 
Felles for samtlige regionråd organisert eksplisitt etter § 27 er at de drøfter og avgir uttalelser i 
regionale saker. Spesielt gis det uttalelser til fylkesdelsplaner, saker knyttet til infrastruktur 
(spesielt vei, men også tog og fly), og til nasjonale planer og tiltak (Helseforetak, høyere 
utdanning, psykiatri, statlige tilskuddordninger, m.m.). 
 
De fleste – men ikke alle – regionrådene initierer egne prosjekter. I de fleste tilfeller er dette 
utredningsprosjekter knyttet til ”mulighetsstudier”, kartlegginger og nytte/kostnadsanalyser, men 

også konkrete samarbeidsprosjekter. Innholdsmessig er de fleste prosjektene knyttet til 
næringsutvikling (inkludert landbruk/skogbruk), IKT og planlegging, men det finnes også 
eksempler på initiering av prosjekter knyttet til tjenesteyting (skole, etterutdanning, PPT). Noen 
få regionråd fungerer også som styrer for ulike fond, i hovedsak innenfor kultur, og tildeler 
dermed midler etter søknad. 
 
Kilde: https://www.regjeringen.no/contentassets/fd472d06b6ff45a9acedb717d4870057/rapport.pdf  

2.4 Hva samarbeider regionene i Akershus om i sine regionråd? 

 
Region Øvre Romerike Nedre Romerike Follo 
Navn ØRU SNR Follorådet 
Nettside http://www.oru.no/   http://www.follo.no/folloradet/ 

 
Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, 

Hurdal, Nannestad, Nes, 
Ullensaker og Akershus 
fylkeskommune. 

Aurskog-Høland, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, 
Akershus fylkes-
kommune 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune. 
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Region Øvre Romerike Nedre Romerike Follo 
Formål/ 
arbeidsområde 

1. å styrke Øvre 
Romerike som 
region gjennom å 
være kommunenes 
felles redskap for 
bærekraftig regional 
vekst, gode 
livsvilkår, 
samordnet 
tjenesteyting og 
effektivisering 

2. å etablere en felles 
forståelse for 
utfordringene i 
regionen og søke 
løsninger som bl.a. 
utnytter de positive 
virkningene av 
hovedflyplassen 

3. å gjennomføre en 
langsiktig og 
helhetlig 
planlegging for å 
bevare og 
videreutvikle 
regionens fortrinn 

4. å styrke etablering 
og utvikling av 
lokalt og regionalt 
næringsliv gjennom 
felles initiativer 

5. å tilrettelegge og 
samordne tilbudet 
av offentlige 
tjenester for å gjøre 
regionen til et 
attraktivt og godt 
område å bo og 
være i. 

1. Arealpolitikk, 
utbygging, 
transport, vekst 

2. Næringspolitikk, 
kunnskap og 
kompetanse, 
verdiskaping 

3. Interessepolitikk 
og regional 
utvikling 
 

Follorådets strategi 
Overordnet strategi for 
follosamarbeidet er: 
 mer styrke utad på ulike 

regionale utviklingsområder 
 kvalitets- og 

effektivitetsforbedringer 
gjennom interkommunalt 
samarbeid om 
samfunnsutvikling, 
tjenesteproduksjon, 
forvaltning og administrasjon 

 
Follorådets samarbeidsområder 
 
Som ledd i oppfyllelsen av 
strategien, jfr. pkt. 2, skal 
Follorådet ha fokus på 
overordnede samarbeidsområder: 
 Felles strategier overfor stat 

og omverdenen for øvrig 
 Regional planlegging 
 Kommunesamarbeid etter 

behov 
 Tjenestesamarbeid 
 Utviklingsarbeid 

 
Vestregionen 
Vestregionen består av to kommuner i Akershus (Asker, Bærum), åtte kommuner i Buskerud 
(Drammen, Lier, Hurum, Røyken, Ringerike, Hole, Øvre Eiker, Nedre Eiker), en kommune i 
Oppland (Jevnaker) og to kommuner i Vestfold (Sande, Svelvik) samt de to fylkeskommunene 
Akershus og Buskerud. Hovedinnsatsområdene er areal og transport, arbeidskraft og kompetanse, 
kultur og helsesamarbeid. 
 
Alle kommunene i Akershus er også medlemmer i Samarbeidsalliansen Osloregionen som består 
av 78 kommuner og 5 fylkeskommuner på Østlandet. Hovedsatsingsområdene for Osloregionen 
er areal og transport, næringsutvikling, kompetanse og internasjonal profilering. 
(http://www.osloregionen.no/) 
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Kilde: http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-
miljo/planlegging/nivi-rapport-2007-kartlegging-av-regionrad.pdf  

3. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 

3.1 Bakgrunn og utvikling 

ØRU ble etablert i 1998 som et samarbeidsorgan og regionråd for kommunene på Øvre 
Romerike. Akershus fylkeskommune ble etter invitasjon, medlem fra april 2007. Regionrådet er 
opprettet i medhold av kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid, og er et eget 
rettssubjekt. 
 
Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn og 
fylkesrådmannen deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder 
går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Styrets leder og nestleder utgjør 
arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett.  
 
Fram til sommeren 2016 tilsatte styret daglig leder som rapporterte til styreleder. Daglig leder 
foresto det administrative arbeidet, herunder saksforberedelse til styret og oppfølging av styrets 
vedtak. Sekretariatets kontorsted var i leide lokaler på Tunet i Ullensaker, men leieforholdet er nå 
avviklet. 
 
Rådmannsutvalget (RU) utfører ved behov saksforberedelse og har ansvar for iverksettelse av 
vedtak etter styrets nærmere bestemmelse. Vervene som leder og nestleder i rådmannsutvalget 
går på omgang med ettårig funksjonstid. Vervet som leder knyttes til rådmannen i den kommune 
som har nestledervervet i styret. (Utdrag fra vedtektene) 
 
ØRUs innsatsområder har vært: 

- interessepolitikk 
- regional utvikling 
- livsvilkår 
- regionalt samarbeid 

 
ØRU har de siste årene omsatt for om lag kr. 4 mill. Årets budsjett har en utgiftsside på snaue kr. 
2,5 mill. Etter dette er lønnskostnadene redusert ytterligere. ØRU finansieres med kr. 25 pr 
innbygger i kommunene. 

3.2 Dagens situasjon 

Kommunene på Øvre Romerike opplever alle en krevende økonomisk virkelighet, og det er helt 
nødvendig å vurdere kostnader og ressursutnyttelse innenfor alle kommunale områder. Dette 
gjelder også samarbeidet innen ØRU. 
 
Styret har i lengere tid jobbet med å effektivisere driften av samarbeidet. Daglig leder hadde 
tidligere ansvaret for en regnskapsmedarbeider og de seks kommunens innkjøpssamarbeid 
(ØRIK). Innkjøpssamarbeidet ble i 2015 besluttet organisert som et vertskommunesamarbeid 
under rådmannen i Ullensaker kommune og ØRU sin tjenesteproduksjon har opphørt. Styret 
konkluderte derfor med at rådmennene i deltakerkommunene, Rådmannsutvalget (RU), burde 
utgjøre sekretariatet i samarbeidet. Det var ikke lenger nødvendig å ha tilsatt en daglig leder, og 
Ullensaker kommune bistår ØRU med føring av regnskap. 
 
ØRU-styret vedtok i møte 27. november 2015 følgende (sak 65/15):  
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1. Nåværende administrative organisering avvikles. De administrative ressurser legges til 

RU. RU legges inn under ØRU styret. RU får i oppdrag å etablere en mer tilpasset, 
rimeligere administrative løsning enn dagens.  

2. Vedtektene justeres i tråd med dette.  
3. Innholdet i ØRU kommer som en ny sak til respektive kommuner. 

 
Kommunestyrene i deltakende kommunene sluttet seg til styrets vedtak og endre vedtekten for 
Øvre Romerike Utvikling punkt 3.3 til følgende: 
 

3.3 Sekretæroppgaver  
Rådmennene er ansvarlig for sekretærfunksjonen til styret. Ansvaret legges til den 
rådmannen som til enhver tid er leder for rådmannsutvalget. Ledervervet sirkulerer blant 
alle rådmennene og innehas for ett år av gangen. 

 

4. Framtidig samarbeid i regionen 

Styret foreslår at regionrådet skal være et politisk samarbeidsorgan som behandler generelle 
samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene på Øvre Romerike. 
 
I tråd med kommunelovutvalget anbefaler styret at regionrådet ikke skal være ansvarlig for å 
produsere tjenester for innbyggerne eller kommunene i regionen. Interkommunal produksjon av 
tjenester bør skje i egne selskap eller samarbeid. Styringen av disse bør skje i selskapene 
samarbeidenes eierorgan. Rådet bør heller ikke fatte enkeltvedtak etter delegert myndighet fra 
deltakerkommunene. Dersom det er ønskelig med samarbeid som krever delegering av 
myndighet til å fatte enkeltvedtak, bør kommunene gjøre dette i egne formaliserte samarbeid for 
tjenesteproduksjon.  
 
Innenfor denne rammen bes deltakerkommunene å drøfte hvilke områder som er relevante for 
regionalt samarbeid innenfor interessepolitikk og regional utvikling. Deretter tar en stilling til 
hvordan et samarbeid bør organiseres. 
 

4.1 Hvorfor bør kommunene på Øvre Romerike samarbeide? 

Kommunene på Øvre Romerike bør samarbeide når det gir fordeler samlet for regionen. Gir det 
ikke fordeler for de deltakende kommuner som region, kan oppgaven løses av den enkelte 
kommunen eller to eller flere kommuner i samarbeid.  
 
Fordelene vil ofte være knyttet til goder eller fravær av byrder, i konkurranse med andre 
regioner. Denne type regional posisjonering kan samlet gi de deltakende kommuner økt 
gjennomslag i forhold til fylkeskommunen og staten.  
 
Hvor det er konkurranse mellom kommuner i regionen, kan et regionalt samarbeid likevel være 
hensiktsmessig. Typisk hvor også andre regioner er med i konkurransen eller hvor ulempen vil 
ramme en eller flere av kommunene, men ulempene kan reduseres ved regional enighet. 
 
Det er også en verdi i seg selv å ha en fast arena for diskusjon av saker som best kan tenkes løst 
av alle eller flere av kommunene sammen. I tillegg til ordfører (styret) og rådmann 
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(rådmannsutvalget) nettverket ØRU, er det for tiden etablert en rekke fagnettverk på 
administrativt nivå mellom kommunene i regionen.  

5. Hva bør kommunene på Øvre Romerike samarbeide om, temaer til diskusjon (listen er 
ikke uttømmende, men ment som underlag for diskusjon)? 

5.1 Regional utvikling 

1. Befolkningsvekst i Osloregionen og konsekvenser for Romerike, ser vi 
samarbeidsløsninger som gjør oss bedre i stand til å takle denne? 

2. Er vi gode nok på å kommunisere med samlet styrke når vi ser felles interesser i regionale 
spørsmål? 

3. Regionreform (ny region Viken) og kommunesammenslåinger i øvrige regioner, påvirker 
det Øvre Romerike? 

4. Gardermoeffekten, kan vi samlet utnytte denne bedre? 

5.2 Bør ØRU fungere som en arena for å identifisere tjenesteutvikling og samarbeid? 

1. Arena for innovasjonstenking rundt våre tjenester, eks teknologiutnyttelse? 
2. Felles utnyttelse av anlegg og formålsbygg? 
3. Organisering og identifisering av tjenester som kan løses ved interkommunalt samarbeid? 

5.3 Kan ØRU fungere som en arena for å styrke regionens arbeid med å skape FOU 
arenaer og tiltrekning av kompetansearbeidsplasser? 

1. Kan ØRU ha en rolle i det politiske arbeidet med å tiltrekke seg FOU virksomheter og 
kompetansearbeidsplasser? 

5.4 ØRU sin formålsparagraf, er det behov for revidering av denne? 

1. Å styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunenes felles redskap for 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering 

2. Å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. 
utnytter de positive virkningene av hovedflyplassen 

3. Å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle 
regionens fortrinn 

4. Å styrke etablering og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles 
initiativer 

5. Å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et 
attraktivt og godt område å bo og være i 
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VERTSKOMMUNEAVTALE OM INNKJØPSSAMARBEID PÅ ØVRE ROMERIKE - ØVRE ROMERIKE 

INKJØPSSAMARBEID (ØRIK)

1. Formål og bakgrunn

Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker vil etablere et felles 
innkjøpskontor. Innkjøpskontoret betegnes som Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, forkortet 
ØRIK.

ØRIK skal legge til rette for at deltakerkommunene kan gjennomføre kostnadseffektive 
anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk og de samfunnsmessige hensyn deltakerne 
fastsetter.

2. Avtaleparter

Kommunestyrene i følgende kommuner har inngått likelydende avtale om administrativt 
vertskommune samarbeid knyttet til etablering og drift av felles innkjøpskontor:

Samarbeidskommune:Nes kommune (org nr: 938 679 088)
Vertskommune: Ullensaker kommune (org nr: 933 649 768)

Avtalen er inngått etter kommuneloven § 28-1 a og 28-1b. 

Vedlagt avtalen ligger en saksutskrift med vedtaket i samarbeidskommunens kommunestyre om 
å delegere myndighet til rådmannen i egen kommune med instruks om å delegere denne 
myndigheten videre til rådmannen i vertskommunen.

3. Oppgaver og avgjørelsesmyndighet

ØRIK skal være deltakerkommunenes kompetansesenter i anskaffelsesmessige forhold og aktivt 
søke å implementere beste praksis og ny teknologi. ØRIK skal aktivt yte råd og veiledning i 
anskaffelsesfaglige forhold til deltakerkommunene. ØRIK skal ta initiativ til harmonisering av 
reglement og praksis innenfor samarbeidet.

Vertskommunen har myndighet til å inngå rammeavtaler på vegne av deltakerkommunene. 
Rammeavtalene binder kun de kommuner som skriftlige har sluttet seg til avtalen. 

Vertskommunen skal bistå deltakerkommunene med gjennomføringen av enkeltanskaffelser 
over nasjonal terskelverdi og kan bistå ved anskaffelser under denne verdien. 

Den enkelte deltakerkommune er selv ansvarlig for egne anskaffelser, dog slik at 
vertskommunen er ansvarlig for anskaffelsen av rammeavtaler. Hvilken av kommunen som er 
rette saksøkte avgjøres av domstolen selv. Dersom en samarbeidskommune blir holdt ansvarlig 
for feil som er gjort av vertskommunen i henhold til delegerte oppgaver etter denne avtalen, kan 
samarbeidskommunen ikke kreve regress hos vertskommunen. Dette gjelder ikke der 
vertskommunen har opptrådt grovt uaktsomt.

Kontrollutvalget i vertskommunen fører tilsyn med virksomheten i ØRIK. Kontrollutvalget i 
samarbeidskommunen har innsynsrett i ØRIK sine dokumenter.
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Vertskommunen kan gjøre avtale med andre juridiske personer om deltakelse samarbeidets 
rammeavtaler. Tilsvarende gjelder bistand til gjennomføring av enkeltanskaffelser. 
Deltakerkommunene ønsker at selskap og samarbeid eiet av disse skal benytte bistand fra ØRIK 
ved sine anskaffelser.

4. Organisering av virksomheten - leveranse

Rådmannen i vertskommunen har ansvaret for drift og organisering av ØRIK. 
Samarbeidskommunene har rett til å få utført tjenester og vertskommunen har plikt til å levere 
tjenester i henhold til denne avtale. 

Omfanget og nærmere innhold i leveransen til den enkelte kommune vil bli avtalt nærmere i 
samarbeidets virksomhetsplan. Virksomhetsplanen fastsettes av Samarbeidsrådet og rulleres på 
rådets møter. 

Ved mangel på kapasitet fordeles de samlede ressursene forholdsmessig på den enkelte 
kommune i samarbeidet etter folketall. Rammeavtaler skal prioriteres.

5. Drøfting og informasjon

Vertskommunen har plikt til å informere og drøfte saker av vesentlig betydning med 
samarbeidskommunene før det fattes beslutninger. Som arena for denne type drøftinger 
etableres et Samarbeidsråd. 

Samarbeidsrådet består av rådmennene i deltakerkommunene. Den enkelte rådmann beslutter 
selv hvem som skal møte på vegne av vedkommende i rådet. Rådmannen i vertskommunen 
ledere rådet og innkaller rådmennene i samarbeidskommunene til minimum to møter i året for 
drøfting av budsjett og årsberetning, samt fastsetting av virksomhetsplan. Det avholdes møter i 
september og april. Leder for ØRIK tjenestegjør som rådets sekretær.

Det etableres videre et Innkjøpsråd bestående av den administrativt ansvarlige for innkjøp i den 
enkelte kommune. Innkjøpsrådet skal drøfte spørsmål av innkjøpsfaglig karakter. Rådets møter 
innkalles av leder for ØRIK, som også tjenestegjør som rådets sekretær og deltar i møtene med 
tale- og forslagsrett. Ledelse av rådet går på rundgang mellom medlemmene. 

Vertskommunen rapporterer til deltakerne i samarbeidet i tråd med bestemmelsene i Felles 
eierpolitikk for kommunene i ØRU, og ellers ved behov. 

Rapportene følger den mal som til enhver tid benyttes i vertskommunen, med mindre annet er 
avtalt. 

6. Økonomi

Virksomheten inngår i vertskommunens budsjett og regnskap, men skilles ut som eget 
virksomhetsområde. 

Foruten de direkte kostnadene, skal vertskommunen ha dekket henførbare indirekte kostnader 
for interntjenester beregnet etter gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for 
betalingstjenester.
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Alle beslutninger som kan påvirke kostnadsnivået på tjenester i vesentlig grad, utover det som 
følger av befolkningsvekst og ordinær lønns- og prisvekst, skal på forhånd godkjennes av 
Samarbeidsrådet.  

Finansieringen av ØRIK endres gradvis fra sekretærbidrag fra leverandørene, til tilskudd fra 
kommunene ved at alle nye avtaler inngås uten sekretærbidrag.

Samarbeidskommunen dekker sin forholdsmessige andel av de faktiske kostnadene ved 

samarbeidet fordelt etter SSBs innbyggertall pr. 1.1. i budsjettåret.

Samarbeidskommunene overfører sin andel av kostnadene til vertskommunen gjennom halvårlig 
akontobetaling i henhold til vedtatt budsjett med årlig avregning.

7. Arbeidsgiveransvar

Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte i ØRIK. 

Arbeidstakers rettigheter reguleres av arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16. 

8. Arkivering mv

Vertskommunen har ansvaret for at offentleglova, forvaltningsloven og arkivloven med mer 

praktiseres i samsvar med gjeldende bestemmelser. Samarbeidets arkiv skal oppbevares på en 

betryggende måte.

9. Regler for uttreden, endring av samarbeidsavtalen og avvikling av samarbeidet 

Dersom kommunene er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Den 
enkelte kommune kan si opp sin deltakelse med ett års skriftlig varsel. Uttreden skjer med 
virkning fra 1. januar etter at oppsigelsestiden er utløpt. 

Endring av samarbeidsavtalen må begge kommunene være enige om. 

I forbindelse med uttreden dekker kommunen som trer ut kostnader den påfører de andre 
deltagerne i samarbeidet. Ved oppløsning dekker deltagerne sin forholdsmessige andel av 
kostnader og forpliktelser ut i fra forbruk av tjenester de siste tre årene. 

10. Tvisteløsning

Uenighet om forståelse av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke 
oppnås enighet, skal tvisten avgjøres ved mekling, jf. tvisteloven kapittel 7 og 8. 

11. Ikrafttredelse og endringer i andre avtaler

Avtalene trer i kraft når siste samarbeidskommune har signert avtalen. 

Fra samme tid opphører avtale mellom Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker 
kommuner om felles innkjøpssamarbeidet under Øvre Romerike Utvikling.
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For samarbeidskommunen For vertskommunen

Dato:………………………………. Dato:……………………………….

……………………………………………………. …………………………………………………….

Nes kommune Ullensaker kommune
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Arkivsak-dok. 15/00062-18 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 16.05.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 
NES KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2016 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2016 
2. Årsregnskap 2016 (sendt medlemmene tidligere) 
3. Årsmelding 2016 (sendt medlemmene tidligere) 
4. Uavhengig revisors beretning 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev. 
 
Det er et krav om rapportering om arbeidet med internkontroll i kommunens 
årsmelding. Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på rådmannens omtale av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard. 
Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 26. april 2017. 
 
Administrasjonen vil orientere om regnskapet, samt svare på eventuelle 
spørsmål i møtet. Videre vil Romerike revisjon gi en oppsummering av 
revisjonsarbeidet. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune

Til
Kommunestyret i Nes kommune

Kontrollutvalgets u ttalelse til Nes kommune s årsregnskap for 201 6

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas
av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende t idsnok til at det kan
tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.

Kontrollutvalget har i sitt møte 1 6 . mai 201 7 behandlet Nes kommunes årsregnskap for 201 6 .
Følgende dokumenter danner grunnlaget for uttalelsen :

• Årsregn skap 201 6
• Årsmelding 201 6
• Revisors beretning

Kontrollutvalget konstaterer at Nes kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig
merforbruk/ mindreforbruk på kr 0 . Netto driftsresultat var på kr 26 767 000 og utgjør 1,9 %
av driftsinntektene . Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør
utgjøre om lag 2 % av driftsinntektene. Fylkesmannens anbefaling er minimum 3 %, og at det
over tid bør ligge mellom 3 og 5 %. Nes kommunes netto driftsresultat er på linje med TBUs
anbef aling, men under Fylkesmannens anbefaling.

Kontrollutvalget vil fremheve at Nes kommune har et disposisjonsfond som er større enn i
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Netto lånegjeld per innbygger er lavere.

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk
standard i virksomheten. Det er gitt en meget god redegjørelse for dette i beretningen.

Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold.

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev nr 4 – årsregnskapet 2016. Revisjonsbrev blir gitt
når det er forhold som det, etter revisjonens vurdering, bør anmerkes overfor ko ntrollutvalget.
Forholdet gjaldt administrative budsjettjusteringer. Dette vil kontrollutvalget følge opp.
Forholdet er imidlertid ikke av en slik karakter at det har hatt innvirkning på revisors
beretning. Det er avgitt en såkalt «ren» revisjonsberetning.

Årnes, den 1 6 . mai 201 7

Liv Gustavsen (s)
leder

Kopi: Formannskapet
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Kommunestyret i Nes kommune Kopi:
Rådhusgata 2 Kontrollutvalget
2151 Årnes Formannskapet

Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nes kommunes årsregnskap som viser kr 991 334  846,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0,-. Årsregnskapet består av balanse per 31.

desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir

en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nes kommune per 31. desember 2016, og

av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og

god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke

den øvrige informasjonen.
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! forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med Iov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA—ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. ltillegg: ‘

.  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

.  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen
er rimelige.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

www.rom:—trilærevisjomw Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte

omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også

informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om

eventuelle svakheter av betydning i  den interne kontrollen.

Uttalelse  om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Jessheim, 26. april 2017

»”.  w  QXL ‘ ;\

Camilla Eide
oppdragsansvarlig revisor

xim—fri.roma-iIr.er:—7vi:jon.r.o Romerike revisjon IKS Telefon: 66 1O 69 00 Org. no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Arkivsak-dok. 15/00062-19 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 16.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REVISJONSBREV NR. 4 - ÅRSREGNSKAPET 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vil be rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på eventuelle tiltak 
for å ivareta de forhold som er påpekt i revisjonsbrev nr. 4. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsbrev nr. 4 – årsregnskapet 2016 

 
Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket forhold som er 
nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 4.  
 
Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 
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www.romerike revisjon.no Romerike revisjon IKS
Ringveien 4 , 2050 Jessheim

Telefon: 66 10 69 00
p ostmottak @romerike revisjon.no

Org. no: 913 150 619
Kontonummer: 8601 48 26329

Revisjonsbrev nr. 4 – Årsregnskapet 201 6

Vi har gjennomgått kommunens årsregnskap og årsberetning for 201 6 . Vår revisjon omfatter
utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet. Revisjonen omfatter
også relevante deler av kommunens internkontroll på økonomiområdet. Det foreligger forhold som
etter vår vurdering bør anmerkes ovenfor kontrollutvalget. Forholdene er kommunisert med
administrasjonen.

Administrative b udsjettjusteringer i kommunens regnskaper
For Nes kommunes årsregnskap for 2016 er det foretatt administrative budsjettjusteringer som har
endret rammene i regnskapsskjema 2A. Slike endringer skulle ha vært vedtatt av kommunestyret
selv , jfr k ommuneloven § 45 nr. 2 . Kolonne for revidert budsjett i regnskapsskjemae t gjenspeiler
derfor ikke kommunestyrets vedtatte rammer på enkelte poster .

Det er også i regnskapsskjema 2B foretatt justeringer mellom to prosjekter uten at det er
kommunestyrevedtak på dette. Justeringen har ingen innvirkning på totalrammen, men alle
justeringer i skjema 2B skal vedtas av kommunestyret selv, og kan ikke delegeres.

Det er vanskelig å se en rød tråd mellom vedtak og budsjettskjemaene. En medvirkende årsak til
dette kan være at Nes kommune har vedtatt skjema 1 B og 2B på et detaljert nivå. Enkelte av de
budsjettjusteringsvedtakene som kommunestyret i ettertid har vedtatt er p å et mer « overordnet »
nivå. Dette gjør at det blir vanskelig å se sammenhengen mellom vedtaket og hvilke virksomheter
som faktisk skal tilføres/redusere budsjettene sine.

Detaljeringsnivået i skjemaene som kommunestyret har valgt innebærer også at admini strasjonen
heller ikke får anledning til å flytte midler mellom to prosjekter i investeringsregnskapet eller
virksomheter i driftsregnskapet, selv om disse ligger innenfor samme område.

Jessheim, 5 . mai 2017

Camilla Eide Roger Gulbrandsen
oppdragsansvarlig revisor spesialrevisor

Kopi: Rådmann i Nes kommune

Til
Kontrollutvalget i Nes kommune
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Arkivsak-dok. 15/00064-13 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 16.05.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 
ESVAL MILJØPARK KF 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 for Esval Miljøpark KF 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg:  

1. Årsmelding og regnskap 2016 (sendt medlemmene tidligere) 
2. Uavhengig revisors beretning 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Det er kommunestyret selv som vedtar foretakets årsregnskap og årsberetning. 
 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev. 
 
Det er et krav om rapportering om arbeidet med internkontroll i foretakets årsmelding. 
Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på foretakets omtale av iverksatte og 
planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard. 
Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 28.04.2017. Beretningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold. 
 
Daglig leder møter under behandlingen av denne saken for å orientere og svare på 
spørsmål. Videre vil Romerike revisjon legge frem revisjonsberetningen og 
rapportere fra arbeidet med revisjon av Esval Miljøpark KF årsregnskap 2016. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
 

 
Til 
 Kommunestyret i Nes kommune        
   
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 for Esval Miljøpark Nes KF    
 
Kontrollutvalget har i møtet den 16. mai 2017 behandlet årsregnskapet 2016 for Esval 
Miljøpark Nes KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsmelding og 
revisors beretning.   
 
Kontrollutvalget konstaterer at Esval Miljøpark Nes KF har et regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Netto driftsresultat var på kr 449 955. 
 
I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 
standard i virksomheten.» Det er redegjort for internkontroll og etikk. 
 
Revisors beretning er avlagt uten forbehold eller presiseringer. 
 
 
 

Årnes, den 16. mai 2017 
 
 
 

Liv Gustavsen (s) 
leder 

 
 
 
 
Kopi: Formannskapet    
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Kommunestyret  i  Nes kommune

UAVHENGIG REVlSORS BERETNING

Uttalelse  om revisjonen av særregnskap

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Esval Miljøpark KF som viser et positivt netto driftsresultat på

kr 449 995,— og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr O. Saerregnskapet består av

balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet

per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir

en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Esval Miljøpark KF per 31. desember 2016,

og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi

er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke

den øvrige informasjonen.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for
å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppga ver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder lSA—ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikki Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. i tillegg:

. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som ertilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

o opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

www.romerilrerevisjon.no Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org.  no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjonno Kontonummer: 86014826329
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Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av

revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold

av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Jessheim 28.4.2017

't ;;
Camilla Eide
oppdragsansvarlig revisor

w.in./.roma.rif'e. m.fl.;jurrno Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050  Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Arkivsak-dok. 15/00214-26 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 16.05.2017 
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Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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