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3. Vedrørende Esval Miljøpark KFs opprettelse av aksjeselskap, notat fra Rokus 19.8.14

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk som et ledd i det generelle tilsynet med 

forvaltningen. Utvalget har i lengre tid planlagt et besøk hos Esval Miljøpark KF, og har 

samtidig bedt om å få en redegjørelse for styrets vurderinger og rettslig grunnlag for 

beslutningen om å opprette et aksjeselskap. Det er også lagt opp til en omvisning på 

anlegget. Styrets egenvurdering er lagt ved saken. Styreleder vil være tilstede i møtet for å 

orientere og svare på utvalgets spørsmål.  

Kontrollutvalget ba også sekretariatet om å legge frem en vurdering av styret i Esval 

Miljøpark KFs beslutningsmyndighet ut fra loven og selskapets vedtekter, ref. sak 32/14.  

Et notat fra Rokus om saken er vedlegg 3 til saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vurdering av Esval Miljøparks ønske om å opprette et datterselskap 

1. Innledning

ESVAL MILJØPARK NES KF er et kommunalt foretak (heretter bare kalt Esval Miljøpark), 

opprettet av kommunestyret i Nes kommune 1. januar 2012 for å håndtere kommunenes 

virksomhet innenfor avfall og gjenvinning. 

Styret i Esval Miljøpark ønsker å opprette et aksjeselskap (heretter kalt ”ASet”) som et 

datterselskap under seg. Selskapets revisor har stilt noen spørsmål til dette.  

Eval Miljøpark har derfor bedt om: 

 Kort juridisk betraktning om etableringen av AS’et.

 Kort juridisk betraktning om etableringen av AS’et i lys gjeldende vedtekter.

 Kort vurdering ift habilitet.

Vi har også funnet det naturlig å gi noen bemerkninger til hvem som kan og bør utgjøre det nye 

ASets generalforsamling og styre.  

2. Lovmessige begrensninger mot å opprette et AS

Det ønskes en vurdering av om det er lovmessige hindre for at Esval Miljøpark etablerer et 

aksjeselskap under seg. Revisor har kommentert at det i så fall er kommunen som må gjøre dette. 

Et kommunalt foretak (KF) er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er en del av kommunen, jf 

kommuneloven § 61. Følgelig eier ikke et KF noen ting, det er det kommunen som gjør. Et KF 

kan på samme måte heller ikke eie aksjer i et aksjeselskap. Det er således korrekt at hvis det skal 

opprettes et aksjeselskap så vil det være med kommunen, og ikke Esval Miljøpark, som eier av 

aksjene. Men kommunestyret kan overlate til Esval Miljøpark å utøve eierrettighetene, og styre 
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selskapet. Den umiddelbare gjennomføringen av selskapsstiftelsen og myndighet til å 

representere kommunen i denne forbindelse kan også delegeres til Esval Miljøpark. 

Det anbefales derfor – i den grad det ikke alt er gjort – at Esval Miljøpark ber administrasjonen 

fremlegge for kommunestyret en sak om opprettelse av det ønskede selskapet. Sammen med 

saksfremlegget bør det også vedlegges forslag til vedtekter for det nye ASet, samt en fullmakt til 

styret (eventuelt styreleder) i Esval Miljøpark til å utøve kommunens 

generalforsamlingsmyndighet, se under. 

Foranlediget av tilleggsspørsmål, knytter vi også en kommentar til hvorvidt Esval Miljøpark utad 

kan beskrive sitt eierskap, som altså juridisk er kommunenes eierskap. Spørsmålet er foranlediget 

av at en rekke andre kommunale foretak tilsynelatende er registret som aksjeeiere.  

Som nevnt over er ikke Esval Miljøpark et eget juridisk subjekt, men en del av Nes kommune. En 

konsekvens av dette er at Esval Miljøpark som sådant ikke selv kan ha rettigheter og plikter, og at 

det er kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler. Vi kan imidlertid ikke se at dette 

skulle være til hinder for at eierskap som Esval Miljøpark administrerer, utad registreres med 

Esval Miljøpark som eier. For eksempel ved at i aksjeeierboken til et aksjeselskap står Esval 

Miljøpark oppført som aksjeeier.  

At dette formelt innebærer at det likevel er kommunen som er eier kommer til frem ved at 

selskapets navn må inneholde en angivelse av hvilken kommune foretaket er en del av, jf 

foretaksnavneloven § 2-2 trettende ledd, hvilket er oppfylt ved at selskapet fulle navn - Esval 

Miljøpark Nes KF – inneholder kommunenavnet, Nes. At selskapet er en del av kommunen 

fremkommer også ved at selskapsformen ”kommunalt foretak” (KF) benyttes, og gjennom Esval 

Miljøparks vedtekter. Dette synes også være en forholdsvis utstrakt praksis for andre kommunale 

foretak. 

3. Vedtektsfestede begrensinger mot å opprette et AS

Det ønskes videre en vurdering av om det er vedtektsmessige hindre for at det opprettes et AS. 

Det bemerkes i denne sammenheng at et nytt AS ikke vil bli eiet av Esval Miljøpark, men av 

kommunen. Det er for så vidt uten betydning hva vedtektene til Esval Miljøpark sier om å eie 

andre selskaper. Det er likevel vår vurdering at vedtektene til Esval Miljøpark ikke sperrer for å 

involvere seg i driften av det planlagt nye ASet.  

I vedtektenes til Esval Miljøpark fremkommer selskapets formål i § 3 første og andre ledd som 

lyder:  

Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde avfallsanlegget med tilhørende deponi, 

biogass anlegg og sorteringsanlegg for avfall, innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal 

ytes til Oslo kommune og Nes kommune og kan i tillegg tilbys andre. 
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Foretaket kan videre engasjere seg i virksomhet som naturlig hører sammen med 

formålet. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens 

økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. 

I tvilstilfeller må slike vedtekter tolkes for å fastlegge innholdet. I dette tilfellet vurderer vi det 

imidlertid ikke å være noe tvilstilfelle.  

Det følger direkte av annet ledd at Esval Miljøpark kan engasjere seg i annen virksomhet som 

naturlig hører under samme formål som dem. At det gjøres gjennom å involvere seg i et 

aksjeselskap er fullt ut i tråd med føringene i annet ledds andre setning. Så lenge det planlagt nye 

ASet da har et formål som naturlig samsvarer med Esval Miljøparks, kan vi da ikke se at det 

skulle være noen hindringer i veien for at Esval Miljøparks styre og ledelse også får seg delegert 

fullmakt til å utøve kommunens eierposisjon i det nye ASet. Det samme gjelder dersom Esval 

Miljøpark og det nye ASet skulle inngå forskjelle typer samarbeidsavtaler og lignende. 

På bakgrunn av kommentar fra revisor knyttet til vedtektenes § 9, bemerkes at vi heller ikke kan 

se at denne skulle utgjøre noe hinder.  

4. Hvem som er generalforsamling i det nye ASet

Aksjeloven har ikke regler om hvem som skal opptre på kommunens vegne i forbindelse med 

stiftelse av et aksjeselskap med kommunal deltakelse. Dette spørsmålet må avgjøres med 

utgangspunkt i kommunelovens regler om hvilke kommunale organer som har myndighet til å 

treffe beslutninger i slike saker og hvem som har myndighet til å representere kommunen utad 

som stifter. 

Den/de som skal representere kommunen på generalforsamlingen må ha særskilt fullmakt til dette 

fra kommunestyret, jf kommuneloven § 6 og aksjeloven § 9-2. Noen lovmessige grenser for 

hvem som kan gis fullmakt er hverken fastsatt i kommuneloven eller aksjeloven. Dersom det er 

ønskelig at Esval Miljøpark i praksis skal utøve eierrettighetene, og styre selskapet, kan 

kommunestyret da gi fullmakten til å utøve generalforsamlingsmyndigheten til styret i Esval 

Miljøpark, eventuelt bare til styreleder.  

Aksjelovens utgangspunkt er at en aksjeeier bare kan møte med én fullmektig som representerer 

samtlige av aksjeeierens aksjer. Kommuneloven er imidlertid ikke til hinder for at 

kommunestyret bestemmer at kommunen skal være representert med flere personer, for eksempel 

hele styret i Esval Miljøpark. 

Når det gjelder den aksjerettslige siden av spørsmålet, vil det i aksjeselskapets vedtekter kunne 

tas inn en bestemmelse om flermannsrepresentasjon, eventuelt at en kommune som aksjeeier kan 

være representert med flere personer. Dessuten må det for den enkelte generalforsamling med 

simpelt flertall kunne vedtas at en kommune kan være representert med flere representanter, igjen 

for eksempel hele styret i Esval Miljøpark. 
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Når det gjelder voteringen er utgangspunktet at selv om en kommune møter med flere 

representanter, må kommunen stemme samlet for sitt aksjeinnehav. Dette innebærer at i heleide 

kommunale aksjeselskaper hvor kommunens aksjer er representert med flere representanter, 

f.eks. hele styret i Esval Miljøpark, avgis det bare én stemme som representerer samtlige aksjer,

slik at det alternativet som flertallet i styret har stemt for, anses for enstemmig vedtatt i selskapets 

generalforsamling. 

5. Habilitet

Det er generalforsamlingen i det nye ASet – formodentlig styret i Esval Miljøpark, se over – som 

velger styret i det nye ASet. Styret velger daglig leder. Det er bedt om en redegjørelse for 

fordeler og ulemper med å ha de samme personene i begge styrene, eventuelt også som daglig 

leder.  

Fordelene kan kort oppsummeres med at hvis de samme personer sitter i begge styrene vil de ha 

bedre oversikt og kjennskap til driften i begge selskapene. Rent praktisk kan man også avvikle 

styremøtene i begge selskapene mer effektivt.  

Ulempene vil i første rekke knytte seg til habilitet. Kommunen ved Esval Miljøpark på den ene 

side, og det nye ASet på den andre, er to selvstendige rettssubjekter, og må behandles som dette. 

Her tas det særlig utgangspunkt i når de to selskapene - Esval Miljøpark og det nye ASet – skal 

handle med hverandre.  

Det følger av forskriften § 3-7 at forvaltningslovens habilitesregler gjelder for en oppdragsgiver 

som foretar anskaffelser etter forskriften. Kommunen ved Esval Miljøpark er omfattet av 

forskriften. Det antas at det samme vil være tilfellet også for det nye ASet, men dette krever en 

egen utredning. I så tilfellet vil habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelde for begge selskapene 

når de anskaffer, også fra hverandre. 

Habilitetsbestemmelsene har to forskjellige habilitetsregler, de absolutte og den relative. 

5.1 Absolutte inhabilitetsregler 

Etter de absolutte inhabilitetsregler vil enhver person i styret være inhabil til å delta i 

anskaffelsesprosessen dersom han også har en ledende stilling eller styreverv i et selskap
1
 som er 

tilbyder
2
. Det er imidlertid gjort unntak for dette for selskaper som er fullt ut eid av stat eller 

kommune, hvilket er tilfelle for de aktuelle selskapene (Esval Miljøpark og det nye ASet). Etter 

de absolutte inhabilitetsreglene er altså ikke personer hos de aktuelle selskapene inhabile til å 

delta i anskaffelsesprosesser, selv om de har ledende stilling eller styreverv i det andre selskapet, 

som deltar som tilbydere i konkurransen. 

1
 Styremedlem og daglig leder kan også være inhabile etter aksjelovens regler om inhabilitet, jf § 6-27 

2
 Se forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e 
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5.2 Relative inhabilitetsregler 

Selv om man ikke er inhabile etter de absolutte inhabilitetsregler, kan man likevel være inhabil 

etter den relative inhabilitetsregelen
3
. Denne sier at en person er inhabil dersom andre særegne 

forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Om det foreligger et slikt 

”særegent forhold” må vurderes fra tilfelle til tilfelle. At en person har en ledende stilling eller 

styreverv i et annet selskap som deltar som tilbyder i konkurransen kan være et slikt ”særegent 

forhold”, selv om det ikke gjør ham inhabil etter de absolutte inhabilitetsregler. 

Høyesterett har i en dom
4
 uttalt at i konkurransesituasjoner oppstår inhabilitet lettere enn hvis det 

ikke er en konkurranse. Dette innebærer at dersom ett av de aktuelle selskapene (Esval Miljøpark 

eller det nye ASet) gjennomfører en vanlig anbudskonkurranse, der det andre selskapet er én av 

flere tilbydere, vil man lett komme til at det foreligger inhabilitet hos personer i det anskaffende 

selskap – hvis de også har ledende stilling eller styreverv i det andre selskapet som er tilbyder. 

Konsekvensene av at en person er inhabil er at han ikke må delta i anskaffelsesprosessen, verken 

med å tilrettelegge eller treffe avgjørelser. 

5.3 Underordnedes inhabilitet 

Dersom styret eller daglig leder i det anskaffende selskap er inhabile etter den relative 

inhabilitetsregel oppstår spørsmålet om de andre ansatte også er inhabile. Det følger av 

forvaltningsloven
5
 at dersom den overordnede tjenestemann er inhabil, kan avgjørelse i saken 

heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Det er altså 

tale om inhabilitet til å fatte avgjørelse, men ”saksbehandlingen” kan en underordnet likevel 

utføre. 

Dersom daglig leder i det anskaffende selskap er inhabil i en anskaffelsesprosess, vil også de 

andre ansatte bli inhabile til å treffe avgjørelse (valg av leverandør) i konkurransen. I et slikt 

tilfelle må styret utpeke en annen person til å ha ansvaret for den konkrete anskaffelsen. 

5.4 Inhabilitet hos styret 

Dersom en eller flere personer i styret er inhabile betyr ikke dette at styret som organ er inhabil, 

bare at de personer som er inhabile må fratre ved behandlingen. Dette vil nok ikke ofte medføre 

praktiske problemer, siden innkjøp/anskaffelser som regel ikke vil bli forelagt styret, men 

avgjøres av daglig leder. Innkjøp ”som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor 

betydning” skal imidlertid behandles av styret. Dersom mer enn halvparten
6
 av styremedlemmene 

3
 Se forvaltningsloven § 6 andre ledd 

4
 Torghattendommen – Rt. 1998 side 1398 

5
 Se forvaltningsloven § 6 tredje ledd 

6
 Se aksjeloven § 6-24 (1) 
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er inhabile, fordi de også sitter i styret i et selskap som er tilbyder, og det ikke finnes 

varamedlemmer, vil styret ikke være vedtaksdyktig. Saken må da løftes til generalforsamlingen. 

Bildet kompliseres imidlertid hvis generalforsamlingen til ASet utgjøres av styret i Esval 

Miljøpark. Også disse kan være inhabile av samme grunn.  

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte saker – herunder anskaffelser – kan være av så stor 

økonomisk betydning, eller ligge utenfor selskapenes formål og fullmakter, at saken må løftes 

opp på generalforsamlings-, eller kommunestyrenivå. Da det er bedt om et kort notat, og slike 

problemstillinger kun unntaksvis vil oppstå, går vi ikke nærmere inn på det i dette notatet.  

5.5 Anbefaling 

Dersom det er ønskelig med helt eller delvis de samme personer i styrene i de to selskapene, 

anbefales det at man også oppnevner varamedlemmer til begge styrene som ikke har tilknytning 

til det andre selskapet. Da kan varamedlemmene tre inn i de situasjoner der en eller flere i styret 

ellers er inhabile grunnet sin tilknytning til det andre selskapet. To mulige alternativer kan være: 

Alternativ 1: 

Styreleder i Esval Miljøpark er også styreleder idet nye ASet. Det oppnevnes ellers forskjellige 

personer som styremedlemmer i de to selskapene. Det eneste som da må gjøres er at styreleder 

fratrer ved behandling av saker om anskaffelser mellom selskapene.  

Alternativ 2: 

De samme personene er styremedlemmer i alle selskapene, også styreleder, men det oppnevnes 

forskjellige varamedlemmer for begge selskapene. Ved styrebehandling av saker om anskaffelser 

mellom selskapene trer alle styremedlemmene ut, og saken avgjøres utelukkende av 

varamedlemmene. 

Det samme vil for så vidt gjøre seg gjeldende for daglig leder i de to selskapene. Dersom dette er 

samme person, må styret ved anskaffelser mellom de to selskapene, midlertidig utpeke en annen 

som tar alle avgjørelser i konkurransen for det kjøpende selskap i stedet for daglig leder.   













NOTAT  

Til: Kontrollutvalget i Nes kommune 

Fra: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Dato: 19. august 2014

 Vedrørende Esval Miljøpark KF’s opprettelse av aksjeselskap 

I styremøte den 25. mars 2014 fattet styret i Esval Miljøpark KF vedtak om å etablere et eget 

AS, Esval Miljøpark AS med Esval Miljøpark KF som 100 % eier. Enkelt fortalt er det tenkt 

at engasjement i ny virksomhet skal legges inn under det nye AS’et, mens eksisterende 

virksomhet fortsetter som kommunalt foretak. 

For ytterligere informasjon om bakgrunn for og hensikten med etableringen av et AS vises det 

til vedlagte orientering fra Esval Miljøpark KF til Nes kommune av 8. mai 2014. 

Kontrollutvalget har i vedtak i sak 32/2014, møte den 3. juni 2014, bedt sekretariatet gjøre en 

vurdering av styret i Esval Miljøpark KF’s beslutningsmyndighet i forbindelse med 

opprettelse av et aksjeselskapet. 

Kommunale foretak er regulert i kommunelovens §§ 61-75. Bestemmelsenes forarbeider er 

NOU 1995:17 og Ot. prp. 53 (1997-98). 

Styrets myndighet er regulert i § 67, som lyder: 

1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder

foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets 

formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre 

vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting. 

2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge

stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i 

vedtektene. 

3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

I følge forarbeidene anser man organisasjonsformen kommunalt foretak å kunne være en 

tjenlig organisasjonsform for virksomheter hvor kommunen ikke ønsker å gi virksomheten en 

så stor grad av fristilling som aksjeselskapsformen innebærer, men hvor man likevel ønsker å 

gi ledelsen en noe større grad av frihet. 

Styrets myndighet i et kommunalt foretak er i utgangspunktet den samme som for styret i et 

aksjeselskap. 
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Det er imidlertid noen forskjeller. Et kommunalt foretak er ikke et eget rettssubjekt, men en 

del av kommunen som juridisk person. Dette innebærer at kommunestyret vil være direkte 

overordnet foretaket, og det vil ikke være noe skille mellom foretakets og kommunens 

økonomi. Foretaket drives som en del av kommunens virksomhet, og dets budsjett og 

økonomiplan må vedtas av kommunestyret. Kommunen er fullt ut ansvarlig for foretakets 

forpliktelser. Foretaket inngår avtaler på vegne av kommunen, og er ikke selv part. Det kan 

heller ikke være part i rettssaker. Styret er bundet av de budsjettrammer og den økonomiplan 

som er vedtatt av kommunestyret. 

Dessuten skal vedtektene angi et formål som fastsetter rammene for virksomheten, og som 

dermed vil være avgjørende for styrets myndighet. Det er kommunestyret som har 

herredømme over hvor omfattende formålet skal være, og dermed hvor vide fullmakter styret 

skal ha. I følge vedtektene er formålet til Esval Miljøpark KF følgende: 

Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde avfallsanlegget med tilhørende deponi, biogass 

anlegg og sorteringsanlegg for avfall, innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Oslo 

kommune og Nes kommune og kan i tillegg tilbys andre. 

Foretaket kan videre engasjere seg i virksomhet som naturlig hører sammen med formålet. 

Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er 

begrenset til innskutt kapital. 

Virksomheten skal levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med 

tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. 

Miljøaspektet skal vektlegges ved foretakets drift. 

I vedtektene kan det også fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være 

godkjent av kommunestyret for å være bindende for kommunen. Vedtektene har følgende 

begrensning i fullmakter: 

Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer kommunestyret vedtar i økonomiplanen og 

det til enhver tid gjeldene økonomireglement for kommunale foretak i Nes kommune. 

Kommunestyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den 

fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens 

nødvendige kostnader for avfallsbehandling. 

Kommunestyret kan også innskrenke myndigheten gjennom generelle eller individuelle 

instrukser. 

Administrasjonssjefen kan instruere foretakets ledelse om at iverksettelse av en sak skal 

utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Når det gjelder forholdet mellom kommunestyret og styret i et KF er det viktig å være klar 

over at utgangspunktet er det motsatte av det som ellers følger av kommuneloven. I forhold til 

kommunens øvrige styrer, råd og nemnder må det positivt angis den myndighet som 

delegeres. For kommunale foretak er det innskrenkninger i den normalkompetansen som 

følger av loven og foretakets formål som positivt må angis. 



Som tidligere nevnt er et kommunalt foretak ikke et eget rettssubjekt, men en del av 

kommunen som juridisk person. Et kommunalt foretak kan ikke eie noe. Dette gjelder også 

aksjer. Dersom det skal opprettes et aksjeselskap som beskrevet er det Nes kommune som må 

gjøre det, og eie aksjene. 

Kommunestyret kan imidlertid delegere til foretaket å styre og utøve eierrettighetene i AS’et. 

I orienteringen av 8. mai 2014 er det oppgitt hvilke hovedsegmenter man ser for seg at det nye 

AS’et kan utvikles innenfor. Disse må kunne sies å naturlig høre sammen med foretakets 

formål. Vedtektene skulle således ikke være til hinder for at foretaket får delegert myndighet 

som beskrevet ovenfor. 

Fra kommunen er det opplyst at saken om opprettelse av et AS skal kommunestyrebehandles. 

Man vil imidlertid at Nes kommunes eiermelding skal være behandlet før man tar nærmere 

stilling til opprettelsen av et AS. Denne er under arbeid. Felles eiermelding for ØRU-

kommunene ble behandlet i kommunestyret den 17. juni 2014. ØRU har ikke behandlet 

strategiene for de enkelte selskap. Man vil avvente dette før eiermelding for Nes kommune 

legges frem som sak. 













Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nes, med jnr. 36/14-44 /14.

2. Oversikt over saker til behandling.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2014.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

36 04.06.2014 05.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Østre romerike revisjonsdistrikt Protokoll 418.5.4

37 05.05.2014 05.05.2014 x Esval miljøpark

Særutskrifter sak 29 Oppsummering regnskap 2013 og 

sak 32 innkalling av styret til neste møte mv. 418. 5.5

38 05.05.2014 05.05.2014 x Kommunestyret

Særutskrifter sak 27 Oppfølging av FR 

Budsjettprosessen i Nes. 418. 5.5

39 04.06.2014 04.06.2014 x Styreleder Esval Innkalling til møtet 3.9 418.5.3

40 04.08.2014 04.08.2014 x RRi Uavhengighetserklæring FR 418.3.1

40 18.08.2014 18.08.2014 x RRi Uavhengighetserklæring regnskap Nes kommune 418.3.1

41 18.08.2014 18.08.2014 x RRi Uavhengighetserklæring Esval 418.3.1

42 19.09.2014 19.08.2014 x RRi Budsjett 2015 med økonomiplan 418.5.1

43 styrets egenvurdering

44 26.09.2014 26.09.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Innkalling 418.5.1

30 05.05.2014 05.05.2014 x Kommunestyret

Kontrollutvalgetsuttalelse Esval Miljparks årsregnskap 

2013 418.7.4

31 06.05.2014 06.05.2014 x Rådmannen Innkalling til møtet 418.5.3 

32 06.05.2014 06.05.2014 x Rådmannen Saksfremlegg med vedlegg Varsling 418.5.1

33 13.05.2014 13.05.2014 x Revisjonen Oppsummeringsbrev Nes kommune 2013 418.7.5

34 13.05.2014 13.05.2014 x Revisjonen Oppsummeringsbrev Esval miljøpark 2013 418.7.5

35 26.05.2014 26.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Rri Innkalling 418.5.1

referert i møtet 3.9.14

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Nes

Vedlegg 1 sak 34/14



Kontrollutvalget i Nes kommune 

August  2014 

Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering 

legges frem 

fortløpende 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i selskaper
hvor Nes kommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyre saker.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller 

når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

4. februar  Anskaffelse av advokattjenester.

 Orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

 Næringsfondet og bruk av midler.

 Kontrollutvalgets årsrapport 2013.

 Selskapskontroll ØRU/ØRIK.

 Tilsyn med revisjonen

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

4. Mars  Bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt innen

institusjonstjenestenInstitusjonstjenesten/samhandlingsreformen/enkeltve

dtak (oppstart vår 2014)

 Leveranse selskapskontroll Krisesenteret.

 Revisjonen legger frem sak om septikavgift.

 Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for selskapskontroll

2013 – 2015.

 Møteplan 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

9. April

Utsatt til 3. juni 

 

5. Mai  Dialog med Nes kommunes representant i styret i ØRU

 Årsregnskap for Nes kommune 2013.

 Årsregnskap for Esval Miljøpark 2013.

 Referater og orienteringer

 Rapportering fra revisjonen

Vedlegg 2 sak 34/14



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Møte Saker 

3. juni

Formannskapssal 

 Orientering om fremdrift i kommunestyresak 13/36: Rådmannen legger

frem sak for kommunestyret om gjennomføring av eiermøter med

kommunale selskaper og foretak samt delegering av fullmakter. Rådmann

innkalt til alle 3 saker.

 Følge opp forvaltningsrevisjon Budsjettprosessen i Nes kommune (KU-sak

7/13 og k-sak 13/9).

 Varslingsrutiner

 Oppsummeringsbrev 2013. Bedt Roger om brevet.

 Orientering om Romerike Revisjon ved daglig leder Nina Neset.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

3. september

Hos Esval 

Miljøpark  

 Utvalget ønsker å få en redegjørelse for styret i Esvals vurderinger og

rettslig grunnlag for beslutningen om å opprette AS i fm besøket.

 Selskapskontroll DGI

 Budsjett for kontroll og tilsyn.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

 Oppdragsansvarlig RRi

 Orientering om Romerike Revisjon. – utsatt fra forrige møte

16. oktober  Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon

for revisjonsåret 2014.

 Orientering om arbeidet med internkontroll, ref Årsmelding 2013.

 Avtale mellom kontrollutvalget og revisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

12. november  Oppfølging forvaltningsrevisjon sykefravær. (KU-sak 45/12)

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

2. desember  Oppfølging FR innkjøp (herunder advokattjenester)  fra 2009, ref ku-sak

1/14.

 Årsplan 2015

 Revisors uavhengighetserklæring

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon 2014.

 Rapportering fra revisjonen.

 Forvaltningsrevisjon institusjonstjenesten. Bestilling sak 12/14.

2015  Årsmelding 2014



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Møte Saker 

 Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp selskapskontroll i
Krisesenteret primo 2015. KU sak 10/14

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling (gis

på første møte).

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunens representant i

styret i ØRU/ØRIK hvordan eierskapsrapporten er fulgt opp i 2015. KU-sak

19/14.

 Kommunestyret ber rådmannen om å oppdatere økonomireglementet i

samsvar med gjeldende bestemmelser og vurdere om det kan være

hensiktsmessig at kommunestyret fastsetter økonomiske prinsipper. Sak

27/14.

 Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er omtalt i

oppsummeringsbrevene til Nes kommune og Esval Miljøpark er brakt i

orden ved neste regnskapsavslutning. Sak 28 og 29/14.



Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 26.08.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4.2.14 1/2014 Anskaffelse av 
advokattjenester. 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp at

anbefalingene i forvaltningsrevisjon om oppfølging av

innkjøp fra 2009, herunder påse at det utlyses

konkurranse om anskaffelse av advokattjenester.

Kontrollutvalget følger opp innen utgangen av 2014.

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

Kommunest

yret 11.3.14 

Sak 14/19 



2/2014 Kommunens rutiner 
for behandling av 
tips/varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om varslingsrutiner i Nes 

kommune til foreløpig etterretning. Rådmannens forslag til 

varslingsrutiner legges frem for kontrollutvalget før 

kommunestyrets behandling. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

KU og adm 

utvalg 3.6 



3/2014 Næringsfondet og 
bruk av midler. 

Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å klargjøre skillet 

mellom frie fondsmidler og bundne midler som må følge 

standardvedtektene for næringsfond. 

Videre oppfordrer utvalget rådmannen til å sørge for at 

næringsfondets vedtekter endres i tråd med reglementet for 

kommunestyret, og at vedtektene sendes Fylkesmannen for 

godkjenning. 

Kontrollutvalget minner rådmann om at bruken av fondet skal 

rapporteres årlig og ber om fremleggelse i årsregnskapet for 

2013. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 



4/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2013 til orientering.

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

Kommunest

yret 11.3.14 

Sak 14/18 



5/2014 Selskapskontroll 
ØRU/ØRIK.  

Kontrollutvalget ønsker en dialog med Nes kommunes 

representant i styret i ØRU i neste møte. 

Særutskrift 

og 

innkalling 

sendt 

10.2.14. 

Saken utsatt 

til aprilmøte 

da ordfører 

var 

forhindret 



6/2014 Kontrollutvalgets 
påseansvar for 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av 

Vedlegg 3 sak 34/14



Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 26.08.2014 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13.

7/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

8/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

9/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

4.3.2014 10/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den 

til kommunestyret med følgende innstilling:  
 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber:

Representantskapet følger opp de svakheter som

revisjonen påpeker i selskapet.
 Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp saken

primo 2015.

Særutskrift 

sendt 5.3.14 
Kommunest

yret 22.4.14 

Sak 14/34 



11/2014 Fordelingen av 
kostnader og hjemler 
for fastsetting av 
kommunal avgift for 
tømming av septik. 

Graving skal ikke inngå i spetiktankavgiften. Kontrollutvalget 

tar til etterretning at vannområdekontigenten er tatt ut av 

selskostområde.  Revisjonen og kommunen avklarer hvem som 

skal bære kostnaden (fylkeskommunen, kommunen eller 

septiktankeierne) til forundersøkelser på fornminneregistrering. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

12/2014 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsp
rosjekt innen 
institusjonstjenesten, 
samhandlingsreforme
n og enkeltvedtak. 

1. Kontrollutvalget vedtar forvaltningsrevisjonsprosjekt

innen institusjonstjenesten, samhandlingsreformen og

enkeltvedtak med de innspill som fremkom i møtet.

2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
a. I hvilken grad har Nes kommunes tildeling av plasser

ved Nes sykehjem endret seg fra 2011 til 2013?
b. I hvilken grad har samhandlingsreformen påvirket

tjenestetilbudet til kommunens innbyggere?

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500

timer, og endelig prosjektrapport legges frem innen

utgangen av 2014.

Særutskrift 

sendt 5.3.14 



Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 26.08.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

13/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan 
for selskapskontroll 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for

Nes kommune for perioden 2013-2015 med de endringer

som fremkom i møtet.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

14/2014 Endringer i møteplan 
2014. 

Kontrollutvalget vedtok følgende endringer i møteplanen:    

 9. april 

 3. september 

 21. oktober 



15/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

16/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

5.5.14 18/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

19/2014 Dialog med Nes 
kommunes 
representant i ØRU. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i ØRU og

ØRIK til orientering og anbefaler at kommunestyret følger

opp revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ser positivt

på at det legges frem en eiermelding i nær fremtid.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i

ØRU og ØRIK til orientering og ber rådmannen

følge opp revisjonens anbefalinger.

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

kommunens representant i styret hvordan rapporten

er fulgt opp i 2015.

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

Sak 14/52 



20/2014 Årsregnskap og 
årsmelding Nes 
kommune 2013. 

Forslag til uttalelse til Nes årsregnskap for 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret. 

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

14/48 



21/2014 Årsregnskap Esval 
miljøpark 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2013 

– Esval Miljøpark KF vedtas, med de endringer som fremkom i

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 




Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 26.08.2014 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til foretakets 

styre.  

14/46 

22/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

3.6.2014 23/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

24/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

25/2014 Orientering om 
fremdrift i 
kommunestyresak 
13/36. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

26/2014 Rutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold. 

Kontrollutvalgets vurdering er at forslag til varslingsrutiner er 

godt, og tar forslaget til etterretning. Utvalget vil påpeke 

betydningen av at rutinene kommuniseres på en god måte til 

innbyggere og ansatte.  

Særutskrift 

sendt 

rådmannen 

4.6.14 



27/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsr
apport – 
Budsjettprosessen i 
Nes kommune. 

1. Kontrollutvalget har merket seg med tilfredshet at alle

avvik bortsett fra ett nå er lukket.

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med

følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret er tilfreds med at alle avvik

bortsett fra ett (punkt d) nå er lukket.

 Kommunestyret ber rådmannen om å oppdatere

økonomireglementet i samsvar med gjeldende

bestemmelser og vurdere om det kan være

hensiktsmessig at kommunestyret fastsetter

økonomiske prinsipper.

Særutskrift 

sendt 

rådmannen 

4.6.14 



28/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013 – Nes 
kommune. 

1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for

Nes kommune og rådmannens svar til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er

omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste

regnskapsavslutning.



29/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013 – 

1. Kontrollutvalget er ikke tilfreds med kvaliteten på det

arbeid som er gjort med årsberetning og årsregnskap for

Særutskrift 

sendt Esval 




Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 26.08.2014 5 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Esval miljøpark. 2013. 

2. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for

Esval miljøpark og daglig leders svar til orientering.

3. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er

omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste

regnskapsavslutning.

4.6.14 

30/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

31/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon 

Saken ble utsatt til neste møte. 

32/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget er gjort kjent med at styret i Esval Miljøpark 

har vedtatt å opprette et aksjeselskap som skal gå inn på 

nærliggende virksomhet. Utvalget ønsker å få en redegjørelse 

for styrets vurderinger og rettslig grunnlag for beslutningen. 

Styreleder innkalles til neste møte. Sekretariatet vil i tillegg 

legge frem en vurdering av styret i Esval Miljøpark KFs 

beslutningsmyndighet ut fra loven og selskapets vedtekter.   

Særutskrift 

sendt Esval 

4.6.14 

3 til rest 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

35/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Forslag til budsjett 2015 ROKUS IKS (behandles i representantskapet 23. september 2014)

2. Forslag til budsjett 2015 Romerike Revisjon IKS (behandles i representantskapet 25.

september 2014) 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 18: 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 

kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og 

revisjon. Budsjettet består av følgende poster:  

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, kurs og reisegodtgjørelse. 

Det er lagt til grunn samme antall møter som for 2014, det vil si 8 møter. Godtgjørelsen er 

beregnet ut fra en sats på 1038.- pr møte. Arbeidsgiveravgift er beregnet særskilt. 

Når det gjelder kurs, er den summen som foreslås de utgifter man må påregne ved at 

alle utvalgsmedlemmene deltar på kontrollutvalgskonferansen.  

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i ROKUS behandler budsjettet den 23. september 2014. Forslaget her er 

styrets innstilling til representantskapet. 

Budsjettet har en total ramme på kr. 2 863 000,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør 

samlet kr. 2 642 500,-. I budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 60% etter 

folketall og 40% er fordelt likt. 40 %-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. I forslag til 

revisjon av selskapsavtalen som ble vedtatt av representantskapet den 22. april 2014 er det 

foreslått 40 % på folketall og 60 % på medgått tid. Dette er til behandling i eierkommunene. 

Nes kommunes andel ut i fra ovennevnte fordeling utgjør kr. 202 165,-. 

Revisjonen 

Representantskapet i Romerike Revisjon behandler budsjettet den 25. september 2014. 

I følge eieravtalen skal kommunene innbetale et årlig tilskudd og et ekstra driftstilskudd 

(oppstartstilskudd) de 4 første årene. Det årlige tilskuddet består av en fast og en variabel del. 
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Den faste delen er beregnet ut i fra intervaller knyttet til den enkelte kommunes totale 

innbyggertall i dag. Det skal gjøres en vurdering av den faste delen hvert 4. år basert på 

endringer i innbyggertallet. Den variable delen beregnes ut fra folketallet i kommunen. Denne 

del justeres hvert 4. år der innbyggertallet legges til grunn. 

Budsjettet har en total ramme på kr. 24 175 436,-. Tilskudd fra kommunene utgjør kr. 22 845 

340,-. Nes årlige tilskudd utgjør kr. 1 774 800,- og oppstartstilskuddet kr. 76 000,- i 2015. 

Samlet tilskudd blir kr. 1 850 800,-. 

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i 

forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Møtegodtgjørelse 56 000 50 000 

Arbeidsgiveravgift 7 000 

Møteutgifter/servering 4 000 4 000 

Kurs/opplæring 25 000 25 000 

Reisegodtgjørelse 5 000 5 000 

Abonnementer/medlemskap 2 000 2 000 

Kjøp av tjenester 100 000 

Sum kontrollutvalget 192 000 93 000 

Sekretærfunksjonen      193 000      202 000 

Revisjon   1 862 000   1 851 000 

Sum kontroll og tilsyn   2 247 000 2 146 000  

Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nes kommune

vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster Budsjett 2015 

Kontrollutvalget Møtegodtgjørelse 50 000 

Arbeidsgiveravgift 7 000 

Møteutgifter/servering 4 000 

Kurs/opplæring 25 000 

Reisegodtgjørelse 5 000 

Abonnementer/medlemskap 2 000 

Sum 93 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten      202 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten   1 851 000 

Kontroll og tilsyn 2 146 000  

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet

for Nes kommune 2015.
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2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet

for Nes kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



________________________________________________________________________________ 

BUDSJETT 2015 

ROUKUS IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene 

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

Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker kommuner. I tillegg selger selskapet 

sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

Tjenesten er lovpålagt iht. kommuneloven § 77 nr. 10. Selskapet er opprettet i henhold til lov 

om interkommunale selskaper. Regnskapet skal imidlertid føres etter kommunale 

regnskapsprinsipper, og budsjettet er bygd opp etter dette. 

Budsjett 
Kontrollutvalgene skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i 

kommunen, det vil si ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten i tillegg til 

møtegodtgjørelse og annen drift av utvalget. Etter endringer i IKS-loven, er budsjettet for 

Rokus endelig når det er vedtatt i representantskapet. Styret fordeler rammen på et 

detaljbudsjett.  

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. I 

selskapsavtalens § 3 heter det: «Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir 

iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

Bemanning 
Rokus har 3 ansatte. 

GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 

Utgifter 
Utgiftene ligger i hovedsak på samme nivå som i 2014, kun justert for lønnsvekst og kjent 

økning i kostnader. Rokus er en kunnskapsbedrift, noe som reflekteres i at lønn utgjør den 

største utgiften i Rokus, etter kjøp av varer og tjenester. Innenfor kategorien kjøp av varer og 

tjenester er den største posten kompetansebygging etter husleie. 
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Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 3 % for 2015, ettersom det er et år med 

mellomoppgjør. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. 

Enkelte kommuner på Romerike benytter 3 % i påslag på budsjettert lønn i 2014.   

Det er inngått avtale om medlemskap i KLP. Vi har budsjettert med en pensjonsutgift på 13 %, 

etter beregning fra KLP.  

I budsjettet for 2015 er det forutsatt at godtgjøring til styret og representantskapets leder og 

nestleder legges på samme nivå som tidligere, og at satsene for representantskapets 

medlemmer skal følge kontorkommunens satser for godtgjøring. Følgende satser er foreslått 

for styret: 

Styret i Rokus IKS 

Styrets leder: kr 60 000,- 

Nestleder: Kr 30 000,- 

Styremedlemmer: Kr 25 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 

For representantskapet er det foreslått følgende satser: 

Representantskapet i Rokus IKS 

Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

Nestleder: Kr 5 000,- 

Møtegodtgjørelse til medlemmene fastsettes og dekkes av eierkommunene, og følger 

eierkommunens satser for godtgjøring. Representantskapet har imidlertid tatt initiativ til å 
anmode regionrådene om å behandle sats for møtegodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer i interkommunale selskaper med sikte på å få lik sats for alle.  

Inntekter 
Inntektene består av betaling fra eierkommunene (overføringer), salg av tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune og mva refusjon (refusjoner). 



Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunenes betaling fra 2013 til 2015. Det har vært en 

moderat økning i kommunenes betaling på rundt 5 prosent. 

Kommunens betaling for tjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2013 2014 2015 

Aurskog Høland 157 623       166 272       174 210 

Eidsvoll 195 458       206 303       217 299 

Fet 133 518       140 387       147 526 

Gjerdrum 108 313       113 944       119 020 

Hurdal 88 624         93 126         97 461 

Lørenskog 263 557       277 140       289 272 

Nannestad 137 664       144 430       151 476 

Nes 183 296       192 791       202 165 

Nittedal 194 518       205 308       215 477 

Rælingen 164 750       173 019       182 038 

Skedsmo 353 632       371 442       388 114 

Sørum 164 305       172 688       182 709 

Ullensaker 248 543       262 150       275 732 

Sum 2 393 800     2 519 000  2 642 500 



40 % av kommunenes betaling for 2015 vil i ettertid bli justert etter medgått tid ved årets 

slutt. I budsjettsammenheng er denne summen fordelt likt.  

TALLMESSIG BUDSJETT 
Vedlagt ligger driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015. Eventuelle endringer som 

framkom under styrets behandling er innarbeidet før det legges fram for representantskapet. 

Lørenskog, 3.6.14 

Mona Moengen (sign) 

sekretariatsleder  



Driftsbudsjett
B 2015 B 2014 OB 2013 JB 2013 R 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekter 140 000       140 000       - - 190 721

Refusjoner 75 500         54 000         41 000 248 000       191 729

Overføringer 2 642 500    2 519 000    2 393 700    2 393 700    2 393 802    

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 2 858 000    2 713 000    2 434 700    2 641 700    2 776 252    

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 271 500    2 221 000    2 047 200    2 117 200    2 001 171    

Kjøp av varer og tjenester 515 000       442 000       350 500       518 750       493 483       

Overføringer 75 500         54 000         41 000         248 000       191 729       

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 862 000    2 717 000    2 438 700    2 883 950    2 686 383    

Driftsresultat -4 000          -4 000          -4 000          -242 250      89 869         

Finansposter

Renteinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 -237 250      98 045         

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger - - 204 080       204 261       

Bruk av tidligere avsetninger - - 204 080       204 800

Bruk av fond - - 238 250       181 500

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000           1 000 1 000 1 000 181 

Regnskapsmessig resultat - 0 - - 279 903       

Ramme for virksomheten 2 863 000    2 718 000    2 439 700    2 884 950    

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)

ROKUS IKS

Budsjett 2015



1

Investeringsbudsjett

KTO Konto (t) B 2015 B 2014 B 2013 R 2013

UTGIFTER

4529 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 181

4530 Dekning tidligere års underskudd

Sum utgifter 1 000 181

INNTEKTER

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 -181

4980 Underskudd investering

Sum inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -181

ROKUS IKS

Budsjett 2015
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Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI). 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

 Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI)

Saksopplysninger 
Kommunelovens § 77 nr. 5 pålegger kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med 

kommunens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll). Selskapskontroll er nærmere 

regulert i kontrollutvalgsforskriftens §§ 13 – 16. 

Det er to former for selskapskontroll: Eierskapskontroll og selskapskontroll som også 

omfatter forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll som også omfatter forvaltningsrevisjon vil 

innebære systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jfr. revisjonsforskriftens § 7. Kontrollen i 

Digitale Gardermoen IKS (DGI) er en eierskapskontroll som ikke omfatter 

forvaltningsrevisjon. 

Denne eierskapskontrollen er utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 

Nannestad og Ullensaker. Nes kommune er også eier av DGI, og leder var til stede på et 

fellesmøte for kontrollutvalgene i de øvrige øvrekommunene, hvor selskapet ble presentert og 

eierskapskontrollen ble diskutert. Revisjonens vurderinger og anbefalinger vil gjelde for alle 

eierkommuner, og kontrollutvalget i Nes har også fått oversendt rapporten til behandling.  

I følge kontrollutvalgsforskriftens § 14 har eierskapskontroll følgende to hoved-

problemstillinger: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

I tillegg har kontrollutvalget formulert følgende punkter som revisjonen har forsøkt å besvare 

innenfor de to overnevnte hovedproblemstillingene: 

 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

 I hvilken grad ivaretar selskapets styringsdokumenter behovet i forhold til den daglige

drift og behovet for å regulere forholdet eierne imellom?

 I hvilken grad oppfatter selskapet kommunenes styringssignaler som klare og

entydige for å utvikle selskapet i et lengre perspektiv?

 Styrets funksjon i forbindelse med låneopptak/lånefinansiering.

Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger er slik: 

 Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som

representantskapet har gjort for at disse skal gjelde.
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 Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

 Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en

eierstrategi for DGI.

 Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere

eierinteressene kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.

Etter at rapporten ble lagt frem, har Nes kommunestyre behandlet felles felles eiermelding for 

kommunene på Øvre Romerike og felles eierpolitikk (kommunestyresak 14/54, behandlet 17. 

juni). Det er videre utarbeidet forslag til felles eierstrategi for enkelte selskaper, herunder 

Digitale Gardermoen IKS (DGI), som er sendt på høring til de enkelte selskapene. ØRU skal 

deretter behandle strategiene.  

Nes kommune arbeider også med en egen eiermelding som etter planen vil bli behandlet 

samtidig med eierstrategiene. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmann fremme en sak om de endringer i selskapsavtalen som

representantskapet har vedtatt.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Eierskapskontroll 

Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, 
Hurdal, Nannestad og Ullensaker  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I kommuneloven § 77 nr. 5 heter det at «[k]ontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»  

Ved gjennomgangen av vedtatt plan for selskapskontroll 2013 – 2016, i de ulike 
kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har det vært 
enighet om at Digitale Gardermoen IKS (DGI) er det mest aktuelle selskapet for en 
selskapskontroll.  

Kontrollutvalgene har derfor vedtatt at det skal gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i DGI. 

1.2 Formål 

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en obligatorisk eierskapskontroll der man ser på 
kommunens kontroll med sine eierinteresser, samt rutiner i forbindelse med dette. Videre er 
formålet å undersøke om kommunenes eierinteresser er i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 

1.3 Problemstillinger 

Problemstillingene for undersøkelsen er følgende: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

1.4 Avgrensninger 

Prosjektet skal gjennomføres som en eierskapskontroll og vil ikke gå i dybden slik en 
forvaltningsrevisjon ville ha gjort.  

Kontrollutvalget har likevel formulert enkelte punkter som vi anser som 
underproblemstillinger av de to hovedproblemstillingene. 
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Disse problemstillingene er følgende: 
 

• Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?  
• I hvilken grad ivaretar selskapets styringsdokumenter behovet i forhold til 

den daglige drift og behovet for å regulere forholdet eierne imellom? 
• I hvilken grad oppfatter selskapet kommunenes styringssignaler som klare og 

entydige for å utvikle selskapet i et lengre perspektiv? 
• Styrets funksjon i forbindelse med låneopptak/lånefinansiering. 

  
Vi har forsøkt å besvare disse punktene innenfor de to hovedproblemstillingene, slik at 
undersøkelsen ikke går utover å være en eierskapskontroll.  
 
Det presiseres at eierskapskontrollen 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 inngående vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således 
utenfor denne kontrollen. 
 
Dersom problemstillingene blir for omfattende vil undersøkelsen være en 
forvaltningsrevisjon, og da vil man også måtte legge revisjonsstandarden RSK 001 til grunn 
for arbeidet. Denne undersøkelsen vil derfor ikke besvare problemstillingene overfor i 
dybden, men disse vil være med som underproblemstillinger for å besvare de to 
hovedproblemstillingene som inngår i en eierskapskontroll.  
 

1.5 Normer for god eierstyring 

 

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet normer for god eierstyring. I sammenheng med 
dette arbeidet bestilte man en rapport fra Telemarksforskning om eierskap. Rapporten ble 
skrevet i 2008 og har tittelen ”Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og 
samarbeid med kommunene”. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha 
betydning for hvor godt man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker 
blant annet frem følgende:  
 

o Skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  
 

Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig å ha 
politisk tilslutning til.  Det vil si hvilke overordnede premisser kommunen legger til grunn 
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette omfatter blant annet rutiner for 
rapportering, samt premisser for valg av styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og 
for utøvelse av eierskap.  

Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har. Nedenfor følger to råd: 
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o Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.

o Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.

KS har utarbeidet anbefalinger for godt eierskap. I disse står det blant annet at man bør 
foreta en politisk gjennomgang av virksomheter som er organisert som selvstendige 
rettssubjekter gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding.  

En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter: 

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

• Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike
selskaps- og samarbeidsformene.

• Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder
vedtektsrevisjon.

En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens 
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden med tanke på den samlede kommunale virksomhet. 

Kommunene bør også utarbeide og revidere selskapsstrategi og selskapsavtale ved behov. 
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i selskapsavtalen. Innenfor rammen av 
selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Langsiktighet og 
samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale eierskap. Formålsangivelsen i 
selskapsavtalen bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 
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2 Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Selskapet ble stiftet 29.06.04 og var i drift fra 01.01.05. Digitale Gardermoen IKS har siden 
2005 vært leverandør av informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks 
eierkommuner innenfor drift, service og utvikling.  

Selskapets målsetting er å tilfredsstille kundenes krav til stabil og effektiv drift med ønsket 
kvalitet på tjenester og leveranse med god kvalitet.  

Kommunene har etablert et eget strategi- og bestillerorgan, kalt eStab, som utarbeider og 
forvalter kommunenes felles IKT-strategi. eStab ble etablert i 2011 og er et 
vertskommunesamarbeid, hvor Ullensaker komme er vertskommune. Det er eStab som 
utarbeider IKT-strategiene og som koordinerer kommunenes bestilling av tjenester av DGI. 
Det ble inngått en prinsippavtale om anskaffelse av fagapplikasjoner mellom DGI og eStab i 
2012. 
 

2.1 Organisasjon 

 
Selskapet følger lov om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Tjenestene skal leveres etter en ren bestiller-utfører-modell der 
kommunene er bestillerne og selskapet er utfører. Selskapet kan ivareta slike oppgaver 
overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder interkommunale 
selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til andre 
skal være av begrenset omfang. Selskapets administrasjonskontor og driftssenter ligger i 
Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune. 
 
Organisasjonskartet til DGI er som følger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Dir. 

Økonomi/Utvikling 

HR/Personal 
sammendrag 

Drift 
frdokume

Tjenesteleveranse 
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2.1.1 Medarbeidere og arbeidsmiljø

Pr. 31.12.2013 var det 42 personer ansatt i selskapet fordelt slik: 

• 38 fast ansatte (1 i 60 % stilling).
• 1 midlertidig ansatt.
• 3 lærlinger.

Ifølge styrets årsberetning for 2013 ble det foretatt en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i 
2012 hvor det fremkommer en del områder styret mener man bør arbeide med. Dette er blant 
annet: 

o Bedre informasjon fra en tydeligere ledelse.
o Bedre samarbeid på tvers av enhetene.
o Friskere luft.

Det er arbeidet med dette i 2013, blant annet er det installert nytt friskluftanlegg. Når det 
gjelder sykefravær var dette i 2013 på 4,9 %. Over halvparten av dette var korttidsfravær. I 
2012 var det totale fraværet på 4,7 %, med et korttidsfravær på 3,2 % og langtidsfravær på 1,5 
%. 

Selskapet ansatte i 2014 Odd Ruud som ny administrerende direktør som tiltrer 1. mai. Odd 
Ruud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i 
Oslo kommune og er utdannet skatterevisor.  

2.1.2 Selskapets styre 

I henhold til lov om interkommunale selskaper, skal selskapet ha et styre på minst 3 
medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. I et selskap som har flere enn 30 ansatte, 
kan et flertall av de ansatte kreve et styremedlem og en observatør med varamedlemmer 
som velges av og blant de ansatte.  Selskapet var ved opprettelse flere enn 30 ansatte.  

Selskapets styre har seks medlemmer, fire ordinære medlemmer og to observatører. Styret 
velges av representantskapet for to år. 

Representantskapet vedtok følgende styresammensetning i representantskapets møte 
24.04.13: 

Medlem Funksjon 
Thor W. Togstad Leder 

Lillian Nærem Nestleder 

Jon Sverre Bråthen Styremedlem 

Lise Hagen Rebbestad Styremedlem 

Camilla Ukkestad Styremedlem 

I tillegg møter Frode Mork som observatør for de ansatte og Oddmar Blekkerud er 
representantskapets leder og møter også som observatør i styret.  
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Jon Sverre Bråthen fratrådte styret den 31.12.13. Siden da har det kun vært innkalt fire 
styremedlemmer til styret. Representantskapet skal ta opp valg av styremedlem i møtet 08. 
mai 2014. 

Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet 
skal ha 5 medlemmer. Selskapet har siden årsskifte opptrådt med fire styremedlemmer. Det 
er ett mindre styremedlem enn hva lovkravet tilsier. Samtidig er det klart i loven at et 
styremedlem sitter frem til et nytt er valgt. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret.  

Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret, for eksempel er ikke observatør for ansatte innmeldt. 

2.1.3 Evaluering av selskapets drift 

Eierkommunene har bestemt at ØRU-kommunenes samlede IKT-samarbeid skal 
evalueres. Det skal foretas en evaluering av DGI med tanke på mer kostnadseffektiv drift. 

2.2 Eierkommuner og eierandeler 

2.2.1 Eierkommunene 

Eierkommunene til selskapet er Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Slik det fremgår av selskapsavtalen skal eierandelen justeres etter endringer i folketallet 
hvert år basert på folketallet per 31.12. Selskapets seks eiere hefter med hele sin formue for 
sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.  

2.2.2 Eierandel 

Eierandel 2010 2011 2012 2013 

Gjerdrum 6,66 % 6,67 % 6,65 % 6,56 % 

Eidsvoll 23,48 % 23,43 % 23,52 % 23,64 % 

Hurdal 2,91 % 2,88 % 2,85 % 2,81 % 

Nannestad 12,37 % 12,31 % 12,22 % 12,20 % 

Nes 21,17 % 21,09 % 21,05 % 21,01 % 

Ullensaker 33,43 % 33,63 % 33,71 % 33,79 % 

2.2.3 Representantskapet 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 6, skal selskapet ha et representantskap 
hvor samtlige deltakere er representert med én representant.  Det skal oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det enkelte kommunestyre har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i 
kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i 
representantskapet. 
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Representantskapet i DGI består av ordførerne i eierkommunene. Varamedlemmene er de 
respektive varaordførerne. De enkelte kommunestyrene har valgt sine representanter. I 
henhold til selskapsavtalen følger valgene valgperioden.  
 
Representantskapets medlemmer i 2014 består av følgende: 
 

Kommune  Medlemmer 
Eidsvoll Einar Madsen 

Hurdal Runar Bålsrud 

Nannestad Anne-Ragni K. Amundsen 

Ullensaker Harald Espelund 

Nes Oddmar Blekkerud 

Gjerdrum Anders Østensen 

 
Leder i representantskapet er Oddmar Blekkerud fra Nes kommune. 
 

2.3 Selskapsavtale og IKT-strategi 

To viktige førende dokumenter for selskapet er selskapsavtalen og IKT-strategien for Øvre 
Romerike. 

 

2.3.1 Selskapsavtalen 

Lov om interkommunale selskap 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 vedtekter 
for selskapet.  
 
Dagens selskapsavtale tredde i kraft med virkning fra 25.06.2006. Selskapsavtalen slår fast at 
selskapet er eget rettssubjekt og at arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapets 
hovedkontor er i Ullensaker kommune. Selskapsavtalen regulerer formål og ansvarsområde, 
innskuddsplikt og eierandel, ansvarsfordeling, låneopptak og uttreden. Den regulerer også 
representantskapet, representantskapets myndighet og krav til kvalifisert flertall i 
økonomisk viktige saker, styret og at selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. 
 
Revisor har påpekt svakheter i selskapsavtalen som førte til at representantskapet vedtok 
endringer i selskapsavtalen i sak 05/11, endringen gikk ut på at revisor påpekte at: 
 

• Selskapsavtalens første avsnitt § 7 ser ut til å være feil formulert da styret i DGI ikke 
utgjør representantskapet. 
 

• I henhold til lov om interkommunale selskap § 6 skal det oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det kommer ikke frem av protokoller 
fra representantskapet eller av selskapets årsberetning om det er valgt 
varamedlemmer til representantskapsmedlemmene. 
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Styret innstilte derfor på endringer i selskapsavtalen § 7 og representantskapet vedtok 
følgende ordlyd: 

«Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet består av 
ordførere i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Varamedlemmene er de respektive varaordførerne. 
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. Valgene følger 
valgperioden.  

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er 
tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst to tredeler av representantskapet.» 

Revisjonen kan ikke se at denne endringen av selskapsavtalen har vært til behandling i 
kommunestyrene. Dermed er ikke endringen formelt vedtatt av eierkommunene og de feil 
som er påpekt er derfor fortsatt en del av selskapsavtalen. Det er heller ikke registrert noen 
endringer i selskapsavtalen i Brønnøysundregistret, noe man heller ikke kan gjøre når 
eierkommunene formelt ikke har vedtatt endringene i selskapsavtalen. 

2.3.1 Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 
2020 

Denne strategien er vedtatt av alle eierkommunene til DGI. Strategien legger føringer også 
for DGI med tanke på IKT-tjenestene.  

2.4 Økonomisk utvikling i selskapet 

DGI avlegger sitt regnskap i tråd med lov om interkommunale selskaper og regnskapslovens 
prinsipper for store foretak. Etter en vurdering foretatt av selskapets ledelse og selskapets 
revisor, referert i revisjonsbrev 1/2011, ble det enighet om at forenklede regler for små 
foretak ikke lenger kunne benyttes fra og med 2010, da selskapet ikke går under reglene i 
regnskapsloven § 1-6 om små foretak. 
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Nedenfor følger selskapets økonomiske utvikling fra 2010 – 2013: 
 

 2010 2011 2012 2013 

RESULTATREGNSKAP  
   

Netto driftsinntekter 79 975 852 80 180 803 81 611 925 89 746 102 

Driftskostnader 80 846 247 78 504 844 76 534 634 85 710 580 

Driftsresultat -870 395 1 675 959 5 077 291 4 035 522 

     

Årsresultat -3 259 148 - 81 108 3 809 031 3 168 514 

BALANSE  
   

Sum anleggsmidler 58 447 962 54 853 367 59 439 552 72 178 200 
     

Varelager 215 211 0 0 0 

Fordringer 15 754 002 16 645 340 9 487 074 14 329 550 

Bankinnskudd ol. 10 505 336 10 016 037 15 611 147 1 776 862 

Sum omløpsmidler 26 474 550 26 661 377 25 098 221 16 106 412 
     
Sum eiendeler 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 
     

Opptjent egenkapital -1 434 507 2 928 523 6 737 555 9 906 069 

Bundet kapital 3 544 615 2 531 869 2 531 869 2 531 869 

Sum egenkapital 2 110 108 5 460 392 9 269 424 12 437 938 
     

Langsiktig gjeld 49 983 760 40 566 015 62 206 380 48 719 545 

Kortsiktig gjeld 32 828 644 35 488 337 13 061 969 27 127 129 

Sum gjeld 82 812 404 76 054 352 75 268 349 75 846 674 
     
Sum egenkapital og gjeld 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 

 

Balansen pr. 31.12.13:  

Anleggsmidler 82 %
Langsiktig gjeld 55 %

Omløpsmidler 18 % Kortsiktig gjeld 31 %

Egenkapital 14 %

 
 

I balansen for 2013 utgjør selskapets anleggsmidler 82 % av eiendelene, mens den langsiktige 
gjelden utgjør 55 %. 
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Egenkapitalen til selskapet er i balansen for 2013 på 14 %. Omløpsmidlene dekker ikke 
selskapets kortsiktige gjeld.   
 
For perioden 2011-2013 har vi beregnet relevante økonomiske nøkkeltall for DGI1. Hvert 
nøkkeltall er presentert med et smilefjes, som gir en indikasjon på hvor selskapene befinner 
seg sett opp mot anbefalte normtall. Nøkkeltallene er kun vurdert opp mot anbefalte normer, 
så utfallet kunne blitt bedre dersom det i tillegg vurderes opp mot formålet med selskapet.   
 
Vi har benyttet tre ulike symboler med følgende forklaring: 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
Nedenfor følger nøkkeltallene:    

Nøkkeltall  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Arbeidskapital 

   

-8 826 960  12 036 252 -11 020 717  

Likviditetsgrad 1 

   

0,75  1,41 0,49  

Finansieringsgrad 1 

   

1,19  0,83 1,18  

Egenkapitalandel 

   

6,70 % 10,96 % 14,09 % 

Resultatgrad 

   

5,38  6,22 4,50  

Rentedekningsgrad 

   

2,86  3,07 3,01  

Gjeldsgrad 

   

13,93  8,12 6,10  

                                                      
1 I vedlegg 7 følger en oversikt over hvordan de ulike nøkkeltallene beregnes. 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall oppnår det anbefalte normtall, eller 
bedre. Eksempler på dette kan være at arbeidskapitalen er positiv i selskaper som 
ikke har varelager eller at omløpsmidlenes verdi er minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden.  
 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall er i nærheten av anbefalte normtall.  

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall ikke oppnår anbefalte normtall. 
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2.4.1 Økonomisk risiko 

Gjeldsgraden er høyere enn anbefalte normer, arbeidskapitalen, likviditetsgraden og 
egenkapitalgraden er også lavere en anbefalt. Samtidig er det på kort sikt ingen risiko for at 
kommunene ikke skal overholde sine økonomiske forpliktelser som eier eller kunde. DGI 
sliter med kostnadsnivået med tanke på at det er en grense for hvor mye eierne aksepterer av 
kostnader sammenlignet med hva man får igjen av tjenester.  

Selskapet opptar store lån for å finansiere budsjetterte investeringer. Selskapet har gjort 
følgende investeringer i prosjekter i 2013: 

Prosjekt Kostnader i MNOK 
Helsenett 1,3 

Lønn- og personal 9,2 

Kvalitetssystem 0,2 

eTjenester 2,4 

Komtek Forvaltning 0,9 

eHandel 0,7 

ePhorte 1,2 

Sum 15,9 

I tillegg har selskapet investert i vedlikehold og videreutvikling av egen infrastruktur for 
14,7 millioner kroner i 2013. 

Selskapets budsjett vedtas av representantskapet etter forslag fra styret. Det er styret som tar 
opp lånene. Det foreligger en finansiell risiko for renteøkninger som vil føre til større 
kostnader som eierne må betale. DGI er avhengig av å få innvilget lån og låneprosesser kan 
ta tid. Styret erkjenner derfor at man kan komme i en situasjon hvor likviditeten blir stram. 
For å bøte på dette vil man jevnlig følge opp likviditeten. Med en så lav likviditetsgrad som 
selskapet hadde i 2013 kan dette medføre en risiko for at eierkommunene må skyte inn 
ekstra midler og dette kan være en belastning for selskapet som allerede er under press fra 
eierne for å redusere kostnadene.  

2.5 Finansiering 

Det foreligger en kostmodell som Digitale Gardermoen IKS planlegger å levere i henhold til. 
Denne baserer seg på basisabonnement fastlagt for det enkelte år. I tillegg inntektsføres alle 
leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommune. Alle kostnader 
er plassert ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivået for tjenesten. 

Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet 
skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. I 
henhold til selskapsavtalen er det satt en låneramme på 91 millioner kroner. Det er styret 
som innstiller låneopptaket overfor representantskapet som vedtar låneopptaket. Det er kun 
anledning til å låne til investeringer. Dersom en av eierkommunene er i ROBEK så må 
selskapets låneopptak godkjennes av fylkesmannen. 
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2.6 Saker i selskapets styre 2013 

Styret har i 2013 behandlet 57 saker og vi gjengir ikke alle her, men vil beskrive noen 
hovedpunkter. Til og med april 2014 har styret behandlet 24 saker. 

Styret har som hvert år behandlet tertialrapporter, årsberetning med årsregnskap, 
økonomiplan og budsjett.  

Administrasjonen orienterer jevnlig i møtene om driftsstatus. DGI utarbeider månedlige 
rapporter som også sendes styret. Det er også blitt orientert om arbeidsmiljøundersøkelsen, 
selskapsstrategi og strategisamling. 

2.6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse 

Arbeidsgruppen har bestått av styreleder og nestleder med ekstern bistand fra Skagerak 
Consulting AS for å gjennomføre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. I sak 16/13 
foreligger en prosessbeskrivelse av arbeidet fra Skagerak Consulting. I ekstraordinært 
styremøte 24.05.13, angående midlertidig ledelse av DGI, så ikke styret det som aktuelt å 
starte opp det videre arbeidet før høsten. I møte 18.09.13 ble det orientert om en positiv 
drøfting om dagens situasjon og plan for videre arbeid, med presentasjon av resultat av 
arbeid i personalmøte i midten av oktober. 

2.6.2 Midlertidig ledelse og rekruttering 

Det var et ekstraordinært styremøte 24.05.13 hvor man godkjente fremforhandlet avtale med 
administrerende direktør. Styret vedtok å sette inn Thor Togstad som arbeidende styreleder 
fra 01.06.13 frem til ny leder for DGI er på plass. Styret har i 2013 arbeidet med rekruttering 
av ny administrerende direktør. 

2.6.3 Selskapsstrategi 

Selskapet har arbeidet med en selskapsstrategi siden desember 2012. Arbeidsgruppen har 
bestått av den administrative ledergruppen, ekstern konsulent fra Davoteam AS og 
styreleder som observatør. Selskapsstrategien er så langt vi kan se ikke ferdigstilt og vedtatt 
per mai 2014. Et utkast til selskapsstrategi forelå i styremøtet 08.05.13, redegjørelsen som ble 
gitt i møtet ble tatt til orientering. Vi kan ikke se at styret har hatt selskapsstrategien til 
behandling etter dette. 

2.6.4 Eieravtale 

I styrets møte 01.02.13 behandlet styret en eieravtale som var utarbeidet av ekstern 
konsulent. Styret så det som viktig å forankre prosessen i representantskapet hvor prosessen 
for vedtak av eieravtalen besluttes av representantskapet. Revisjonen kan ikke se at det er 
blitt behandlet noen eieravtale i representantskapet i 2013 eller 1. halvdel 2014. 
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Man er i løpet av året blitt enig om avtalen mellom eStab og DGI. Det var fra styrets side blitt 
uttrykt skepsis til driftsavtalens omfang og stilt spørsmål til i hvilken grad den ville være 
kostnadsdrivende. De administrative bestemmelsene i avtalen skal ikke medføre 
kostnadsøkning for noen av partene. 

2.6.6 Plan for lån og plassering av likvide midler 

I sak 04/13 ble plan for lån og plassering av likvide midler behandlet. Styret ga 
administrasjonen fullmakt til å sluttføre prosessen. Ved refinansiering av løpende lån 
innhenter administrerende direktør fullmakt fra styreleder. 

2.6.7 Låneopptak 

Styret har i flere saker behandlet låneopptak. Våren 2012 ble lånerammen i lønns- og 
personalprosjektet utvidet med 7,0 millioner kroner.  

Styret vedtok følgende nedbetalingstider i sak 57/13: 

• Låneopptak til fagsystemer, søkes det om lånefinansiering av 7,9 MNOK med
nedbetalingstid på 10 år.

• Låneopptak til infrastruktur (maskinvare), søkes det om lånefinansiering av 4,6
MNOK med nedbetalingstid på 4 år.

• Låneopptak til infrastruktur (programvare), søkes det om lånefinansiering av 2,0
MNOK med nedbetalingstid på 5 år.

Alle lån tas opp med flytende rente. 

2.7 Saker i representantskapet 2012-2013 

Nedenfor følger en oversikt over saker som har vært behandlet i representantskapet i 2012, 
2013 og frem til og med mai 2014. 

Saker i representantskapet 2012: 

Møtedato Saker 
26. april 2012 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/12 Årsberetning med tilhørende årsregnskap   
4/12 Status Digitale Gardermoen IKS 
5/12 Eventuelt  

15. juni 2012 06/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  
07/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
08/12 Revidert årsbudsjett 2012    
09/12 Eventuelt  
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Møtedato Saker 
26. oktober 2012 10/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

11/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

12/12  Økonomiplan 2013-2016 
13/12  Årsbudsjett 2013  
14/12  Eventuelt  
 
 

30. november 2012 15/12           Godkjenning av innkalling og saksliste  
16/12           Valg av to representanter i tillegg til       
                    møteleder til å underskrive protokollen  
17/12           Økonomiplan 2013-2016  
18/12           Årsbudsjett 2013  
19/12           Eventuelt 
 

 
Saker i representantskapet 2013 og april 2014: 

Møtedato Saker 
24. april 2013 1/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/13  Årsberetning med tilhørende årsregnskap  
4/13  Valg av styre i Digitale Gardermoen IKS 
5/13  Eventuelt  
 

13. desember 2013 6/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  
7/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
8/12  Økonomiplan 2014-2017 
9/13  Årsbudsjett 2014 
10/13  Valg av nytt styremedlem 
11/13  Eventuelt  
 

08. mai 2014 1/14  Godkjenning av innkalling og saksliste  
2/14 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
3/14  Årsregnskap 2013  
4/14  Aktuelle saker 
5/14  Valg av nytt styremedlem 
6/14  Eventuelt  

 
Vi ser at det i 2012 ble avholdt 4 møter i representantskapet, mens det i 2013 ble avholdt 2 
møter. 
 
Fra protokollene i møtene i representantskapet kommenterer vi følgende2: 
 
I møtet 15. juni 2012 var det en protokolltilførsel fra representant fra Nannestad kommune 
om at det ikke uten videre var klart at foreliggende innkalling var sendt ut tidsriktig og at 
innkallingen ble godtatt under tvil. Representanten ba DGI tydeliggjøre regelverket overfor 
eStab for å unngå hastebehandling.  I sak om revidering av årsbudsjett i samme møte ble 

                                                      
2 Signert protokoll fra møtet 13. desember forelå ikke per. 28.04.14. 
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investeringsrammen for prosjektet nytt Lønns- og personalsystem økt med inntil 7,0 
millioner kroner etter ønske fra samarbeidsrådet i eStab. 

I vedtaket om årsbudsjett for 2013 i representantskapets møte den 30.11.12 ble det i vedtaket 
tatt med at budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 
01.09 hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunen. Selskapet bør utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og 
lærlinger. 

2.8 Saker i politiske utvalg 

Vi har gjennomgått saker og protokoller for 2012 og 2013 for alle eierkommunene i de 
kommuner som har bestilt eierskapskontrollen for å undersøke behandlingen av enkeltsaker 
som vedrører DGI og hvilke styringssignaler som blir sendt.  

2.8.1 Felles 

Når det gjelder Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 for Digitale Gardermoen IKS ble 
det utarbeidet et felles saksfremlegg for eierkommunene med den hensikt at det vil gi eierne 
en omforent anbefaling og et samordnet beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i 
representantskapet. 

Hurdal, Nannestad og Gjerdrum benyttet ikke det felles saksfremlegget i saken. Hurdal 
benyttet saksfremlegget i egen sak før saken om budsjett og økonomiplan i DGI. 

Vedtakene i de ulike kommunene var: 

Formannskapet i Eidsvoll: 

o Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet
o Eidsvoll kommune tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30.

november til orientering.

Så langt revisjonen kan se er ikke formannskapet formelt delegert myndighet fra 
kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere representantskapsmedlemmer i 
interkommunale selskaper. 

Kommunestyret i Gjerdrum: 

o Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets
innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18.

Kommentarene til sak 17 og 18 fremkommer i rådmannens saksfremstilling og var 
følgende: 

Sak 17: 

Økonomiplanene for selskapet (dagens plan 2013 – 2016) bør for ettertiden oversendes 
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eierkommunene innen 30/6 hvert år. Dette for at det skal være samsvar mellom 
selskapets økonomiplan og de ulike eierkommunenes økonomiplaner. Det bør også 
innarbeides en tabell som viser hvor mye hver eierkommune må budsjettere med for 
planperioden (prognose ut fra dagens uttak av tjenester fra DGI). 
 
 
Sak 18: 
 
Budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 30/6 
hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunene. 
 
Kommunestyret i Hurdal: 

 
Da saken var til behandling i kommunestyret i Hurdal var allerede budsjett- og økonomiplan 
vedtatt av DGI`s representantskap. Vedtaket var at kommunestyret tar saken til orientering. 
Formannskapet hadde innstilt at Hurdal kommunes representant rådes til å avgi stemme i 
samsvar med styrets innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene var for øvrig de samme som i Gjerdrum kommune. Kommunen benyttet 
også rådmannen i Gjerdrum som setterådmann i denne saken. 
 

Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad: 
 

o Innkalling med saker til behandling på Digitale Gardermoen IKS 
representantskapsmøte 30. november tas til orientering. 

o Selskapet bes utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og lærlinger. 

 
Så langt revisjonen kan se er ikke forvaltnings- og økonomiutvalget formelt delegert 
myndighet fra kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere 
representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper. 
 

Hovedutvalget for overordnet planlegging i Ullensaker: 

 
1. Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
2. HOP tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. november til 

orientering. 
 

2.8.2 Eidsvoll kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.3 Gjerdrum kommune 

 
Kommunestyret behandlet 18.04.12 sak 12/40: Eierstyring DGI – representantskapsmøtet 26. 
april. 
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Vedtaket var som følger: 

Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 
innstillinger. 

Kommunestyret behandlet 27.11.13 sak 13/114 Eierstyring DGI budsjett 2014. 
Vedtaket var som følger: 

Kommunens eierrepresentant gis følgende føringer i forbindelse med representantskapets 
behandling av budsjett 2014 og videre økonomiplan for DGI IKS: 

1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektiviseringen av driften uten at 
det skal gå ut over leveransene til kommunene. 

2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme,
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 

3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før
evalueringen er gjennomført og vedtatt 

4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av
selskapets egenkapital 

5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI
utsatt til 2015: 
a. WinMed og HS Pro: 2MNOK
b. Læringsplattform: 1MNOK

6. Selskapets budsjett korrigeres for endringen 

2.8.4 Hurdal kommune 

Kommunestyret behandlet 11.12.13 sak 13/144 Budsjett 2014 – Digitale Gardermoen IKS. 

Vedtaket var som følger: 

1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektivisering av driften uten at det 
skal gå ut over leveransene til kommunene. 

2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme,
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 

3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før
evalueringen er gjennomført og vedtatt 

4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av
selskapets egenkapital 

5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI utsatt
til 2015: 
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a. WinMed og HS Pro: 2MNOK
b. Læringsplattform: 1MNOK
Selskapets budsjett korrigeres for endringen 

6. Selskapsavtalens pkt 4 1. ledd bes, i henhold til kommunestyrets vedtak 11/18 endret 
til: «Hurdal kommune ber representantskapet for Digitale Gardermoen IKS endre 
selskapsavtalens §4 1. ledd til: Selskapet skal drifte eierkommunenes IKT 
systemer og bidra til utvikling av disse innenfor rammen av de bestillinger 
kommune gir.» 

2.8.5 Nannestad kommune 

Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 

2.8.6 Ullensaker kommune 

Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som utover sak som er 
referert overfor i kapittel 2.6.1. 

I forbindelse med kommunens budsjett 2014 ble følgende vedtatt i Hovedutvalget for 
overordnet planlegging: 

Det vises til pkt. 4.5.6 IKT/DGI. En evaluering av IKT-samarbeidet på Øvre Romerike skal 

ferdigstilles i 2014. Kommunestyret vedtar at det i evalueringen avklarer driftsmessige og 

økonomiske konsekvenser ved et eventuelt salg av DGI. Sak om dette legges frem for HOP. 

2.9 Eiermeldinger 

Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) vedtok i 2009 at det skulle utarbeides en felles 
eiermelding for kommunene på Øvre Romerike og at denne senere skulle følges opp med en 
felles eierstrategi. En første utgave av «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre 
Romerike (ØRU)» ble vedtatt/tatt til orientering i de seks kommunestyrene i løpet av 2011. 
Det viste seg riktignok, i det etterfølgende arbeidet med å utarbeide en egen felles 
eierstrategi, at det ville være en fordel å revidere hele eiermeldingen og foreta en 
omredigering av eiermeldingen med hovedvekt på eierpolitikk og eierstrategi. 

Den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene fra 2011 er altså for tiden til revisjon. Forslag 
til ny felles eiermelding vil bli lagt fram til politisk behandling senere. I henhold til 
saksfremlegg i Hurdal kommune, var hensikten med den første eiermeldingen først og 
fremst å gi de seks samarbeidende kommunene på Øvre Romerike oversikt over 
eksisterende interkommunale samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. 
Dette for å sikre at alle deltakende kommuner skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at 
samarbeidet ville foregå på felles premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant 
bakgrunnsinformasjon om alternative organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og 
styring av interkommunale samarbeid. 
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Denne hensikten skal i hovedsak videreføres i den reviderte eiermeldingen, men det er lagt 
større vekt på å legge grunnlaget for et godt politisk og administrativt håndverk, samt skape 
en felles forståelse. 

Kommunestyret i Ullensaker kommune godtok en egen eierskapsmelding i møte 14.11.11. 
Da den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene var til behandling i samme møte tok de 
denne til orientering og vedtok at det bør utvikles og vedtas felles eierskapspolitikk og 
prinsipper for resultatoppfølging for kommunen på Øvre Romerike og at den enkelte eier 
eller deltaker bør selv være ansvarlig for sin egen eierstrategi. 

Ullensaker kommune har utarbeidet egne strategier og eiermål overfor DGI som følger 
eierskapsmeldingen, disse er: 

Det er et mål at DGI utvikles til en kostnadseffektiv og stabil drifter av kommunens IKT-
systemer, og at vesentlige effektiviseringsgevinster oppnås. Stabil drift av kommunens 
mange IKT-systemer er kritisk for kommunens administrasjon/forvaltning og leveranse 
av tjenester. Ullensaker kommune har som langsiktig strategi å ha felles IKT-systemer 
med kommunene på Øvre Romerike, og drifte disse i fellesskap gjennom DGI. Det er et 
mål at DGI som drifter av kommunens IKT-systemer videreutvikles både mht kvalitet på 
leveranse og kostnadseffektivitet. 

Hurdal kommune har i 2013 utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 30.10.13 en 
eierskapspolitikk for Hurdal kommune, denne er generell og nevner ikke de enkelte 
selskapene spesifikt.  

Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad har så langt revisjonen kan se ikke utarbeidet egen 
eierskapsmelding eller strategi, utover det arbeidet som er gjort felles i ØRU. 
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3 Vurderinger og konklusjoner 

Nedenfor følger våre vurderinger og konklusjoner tilknyttet prosjektets problemstillinger. 

3.1 Kontroll med eierinteressene 

Som det fremgår av rapporten er det enkelte steder presentert informasjon om selskapet, 
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er 
av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.  

Det er tydelig at det fra eierne sin side er et fokus på kostnadsutviklingen i selskapet. Det er 
gitt flere signaler om at selskapet bes å legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i 
tråd med kommunens utvikling. Eierne har også bestemt at de ønsker å evaluere DGI med 
tanke på en mer kostnadseffektiv drift. Gjennom dette foreligger det en kontroll av 
eierinteressene med tanke på kostnadseffektivitet. 

Hva som er tilstrekkelig for kommunen å legge frem i politiske utvalg for å utøve kontroll 
med selskapet må eierkommunene selv vurdere. Revisjonen ser at det er ulik praksis mellom 
kommunene med tanke på om hva som legges frem, og ser vi på saker som omhandler 
selskapene i 2012 og 2013 var det få saker utenom budsjett som var satt opp. I enkelte 
kommuner ble heller ikke dette satt opp som egen sak. Slik sett fremstår det som at det er få 
formelle styringssignaler som gis til selskapet. At det er budsjettet det er mest fokus på 
samsvarer med inntrykket av at det fra eierne sin side først og fremst er fokus på 
kostnadsutviklingen i selskapet. 

Kommunene fører kontroll med eierinteressene i DGI blant annet gjennom behandling av 
selskapsavtalen. Representantskapets vedtak om endring av selskapsavtalen ble foretatt i 
2011, men er ikke fulgt opp gjennom behandling i kommunestyrene. Det kan tyde på at det 
ikke er gode nok rutiner for oppfølging av saker i representantskapet i eierkommunene. 

Når det gjelder låneopptak har eierne regulert dette i selskapsavtalen. 

Når det gjelder styret i selskapet så er det så langt i 2014 innkalt 4 ordinære styremedlemmer 
og 2 observatører til styremøter i 2014. I henhold til lov om interkommunale selskap skal 
styret ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet skal ha 5 medlemmer. 
Ett styremedlem fratrådte 31.12.13, i henhold til lov om interkommunale selskaper så er et 
styremedlem valgt til det er gjort et nytt valg. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret. 
Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret. 
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3.2 Eierstyringen 

Det er i tråd med anbefalinger fra KS utarbeidet eiermelding for kommunene. Denne er 
utarbeidet felles for alle kommunene i ØRU. Den felles eiermeldingen er under revidering og 
er foreløpig ikke fulgt opp med strategier i alle eierkommunene. Slik sett er kommunene i 
ferd med å etablere rutiner for oppfølging av eierinteressene og evaluering av sine i 
eierinteresser, men det er for tidlig å evaluere i dybden om rutinene er gode nok og om de 
blir fulgt. 

Eiermeldingen er i stor grad en oversikt over eksisterende interkommunale samarbeid, 
dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. Dette for å sikre at alle deltakende 
kommunene skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at samarbeidet ville foregå på felles 
premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant bakgrunnsinformasjon om alternative 
organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og styring av interkommunale 
samarbeid. Eiermeldingen skisserer således en overordnet eierskapspolitikk og den 
revideringen som foretas skal forsterke dette. Når det gjelder eierstrategi for det enkelte 
selskap er dette i mindre grad etablert i kommunene, med unntak av Ullensaker. 
Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har.  

I forkant av årlig budsjettsak i representantskapet i DGI er det utarbeidet felles saksfremlegg 
med den hensikt at det vil gi eierne en omforent anbefaling og et samordnet 
beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i representantskapet. Det er ikke lik praksis i de ulike 
eierkommunene med tanke på å fremme dette saksfremlegget eller legge frem saken i sine 
politiske utvalg. Det er således et forbedringspotensial når det gjelder koordinering mellom 
eierne, noe som vi ser at kommunene arbeider med.  

Selskapet har selv arbeidet med en eieravtale og selskapsstrategi, men det kan se ut som at 
disse prosessene har stoppet opp da det siden 1. halvår 2013 ikke har vært behandlet saker 
som vedrører dette verken i styret eller i representantskapet. 
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4 Anbefalinger 

o Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som
representantskapet har gjort for at disse skal gjelde.

o Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om
interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

o Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en
eierstrategi for DGI.

o Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere
eierinteressene kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.
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Vedlegg 3 - Selskapets høringssvar 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt  Gardermoen, 16. mai 2014 

Trondheimsvegen 266-268 

2070 Råholt 

Høringsuttalelse Eierskapskontroll av Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Viser til mottatt rapport om «Eierskapskontroll Digitale Gardermoen» som fremstår som grundig og 

veldokumentert. På grunnlag av intern gjennomgang ønsker vi å kommentere følgende forhold: 

2.1.2. Selskapets styre 

Det kan bekreftes at det i Representantskapets møte 8. mai ble valgt nytt styremedlem – Nils Erik 

Holte - som erstatning for Jon Sverre Bråthen. Styret er således nå fulltallig og oppdatert Samordnet 

Registermelding vil bli oversendt Brønnøysundregistrene.  

2.4. Økonomisk utvikling i selskapet 

Rapporten gir en god oversikt over selskapets økonomiske utvikling de siste fire år, og selskapet har 

merket seg analysene som er gjort ut fra anbefalte økonomiske normtall. Normtallene er generelle 

og ikke spesielt tilpasset interkommunale selskapers rammebetingelser i form av lovgivning, 

retningslinjer og praksis men gir nyttige signaler om områder som vil være viktige for selskapet og 

eierne å arbeide videre med i tiden fremover.  

Som nøkkeltallene viser dreier det seg primært om egenkapitalen som vurderes som lav, låneopptak 

som vurderes som høy, renterisikoen som vurderes som høy, likviditeten som vurderes som stram og 

selskapets driftsresultat som vurderes som lavt. Selskapet er innstilt på å følge dette opp sammen 

med eierkommunene med sikte på å finne løsninger som i tiden fremover sikrer et best mulig 

grunnlag for kostnadseffektive og brukervennlige IKT-tjenester.  

2.6.4 Selskapsstrategi 

Før ny selskapsstrategi utarbeides har selskapet valgt å avvente resultatet fra den planlagte 

evalueringen av ØRU IKT-strategi. 

2.6.4 Eieravtale 

Forslaget til Eieravtale var utarbeidet av en intern arbeidsgruppe bestående av styreleder, 

styremedlem Jon Sverre Bråthen, administrerende direktør samt en ekstern konsulent. Det ble 

besluttet å avvente endelig behandling i styre og representantskap til eiermelding for ØRU-

kommunene foreligger.  
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Som nevnt i rapporten påpekte styret sin skepsis til omfanget av Driftsavtalen. Et annet viktig punkt 

for styret var å sikre at Driftsavtalen var avstemt mot prinsippene som er nedfelt i prinsippavtalen 

inngått mellom selskapet og eStab 25. april 2012 - «Prinsippavtale om anskaffelse av 

fagapplikasjoner».  
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Vedlegg 4 - Revisjonens brev til eierrepresentantene 
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Vedlegg 7 - Beregning av nøkkeltall 

I vedlegg følger en oversikt over hvordan nøkkeltallene beregnes. 

Nøkkeltall 

1.1 Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen kan beregnes på to måter: 

 Alternativ 1  Alternativ 2 

   Omløpsmidler    Langsiktig kapital (Egenkapital + langsiktig gjeld) 
-  Kortsiktig gjeld -  Anleggsmidler   
= Arbeidskapital = Arbeidskapital   

Arbeidskapital er et begrep innen finansiering som i kroner sier hvor mye ”reservekapital” 
man har. Et minstekrav til god finansiering er at arbeidskapitalen er positiv. 

En positiv arbeidskapital betyr at: 

• anleggsmidlene er fullt ut finansiert med langsiktig kapital

• også en del av omløpsmidlene er finansiert med langsiktig kapital

Det er viktig at også en del av varelageret er langsiktig finansiert. Mange ønsker at 
arbeidskapitalen skal dekke hele varelageret. Et normalt krav er at arbeidskapitalen skal dekke 
minst 50 % av varelageret. 

1.2 Likviditetsgrad 1 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 1 er: 

Omløpsmidler 
Kortsiktig gjeld 

Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Av formelen ser vi at langsiktig kapital og 
langsiktige eiendeler er holdt utenom. 

Likviditetsgrad 1 er et begrep innen likviditet. Hvor likvid virksomheten er sier noe om evnen 
til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss ”reserve” for å dekke 
svingningene i likviditeten. 

Likviditetsgrad 1 kalles også ”balanselikviditeten”. Ved å sette et mål om en likviditetsgrad 1 
på minst 1,5 indikerer man at omløpsmidlenes verdi bør være minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden. Dette fordi det er omløpsmidlene som skal nyttes til å betale den 
kortsiktige gjelden. Merk at det ofte vil være en vesentlig del av omløpsmidlene som ikke lar 
seg realisere i penger på kort varsel (f.eks. kan deler av varelageret ha lav omløpshastighet) og 
at omløpsmidlenes verdi derfor bør overstige den kortsiktige gjelden med god margin (minst 
50 %).  

Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse ev. svikt i 
betalingsevnen. Se for øvrig nedenfor om likviditetsgrad 2. 
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1.3 Likviditetsgrad 2 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 2 er: 

Mest likvide omløpsmidler 
 Kortsiktig gjeld 

Likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Kalles også ”kasselikviditeten”. I begrepet ”mest 
likvide omløpsmidler” legger man vanligvis omløpsmidler med fratrekk av eventuell 
varebeholdning.  

Dette nøkkeltallet er aktuelt dersom man har varebeholdning, og den viser at omløpsmidlene 
med fratrekk av varebeholdning bør være minst like stor som den kortsiktige gjelden. 

Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse eventuell 
svikt i betalingsevnen.  

1.4 Gjeldsgrad 
Formelen for beregning av gjeldsgrad er: 

 Gjeld 
Egenkapital 

Gjeldsgraden viser hvor mye av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til 
egenkapital. Gjeldsgraden bør være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet 
for å se på utviklingen over år i en bedrift. En vanlig norm er at gjeldsgraden ikke bør være 
høyere enn 2,3 (tilsvarer en egenkapital på minst 30 % av totalkapitalen).  

Se også nedenfor om beregning av egenkapitalandel. 

1.5 Egenkapitalandel (egenkapitalgrad, egenkapitalprosent) 
Formelen for beregning av egenkapitalandel er: 

Egenkapital *100 % 
 Totalkapital 

Beregningen viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og dermed 
hvor mye av eiendelenes verdi som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Et 
anbefalt normtall er 30 %. Jo høyere egenkapitalandel, jo mer solid er bedriften. 

1.6 Resultatgrad 
Formelen for beregning av resultatgrad er: 

Driftsresultat * 100 % 
Sum driftsresultat 

Resultatgraden viser "fortjenesten" i % av totale inntekter. 
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1.7 Finansieringsgrad 1 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 1 er: 

  Anleggsmidler    
Langsiktig kapital 

En hovedregel innen finansiering er at langsiktige eiendeler bør finansieres langsiktig, dvs. 
med egenkapital og/eller langsiktig gjeld. Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad 
anleggsmidler er finansiert med langsiktig kapital og den bør være mindre enn 1, dvs. at den 
langsiktige kapitalen minst bør finansiere alle anleggsmidlene. (Langsiktig kapital er 
egenkapital + langsiktig gjeld) 

Se for øvrig nedenfor om beregning av finansieringsgrad 2. 

1.8 Finansieringsgrad 2 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 2 er: 

Omløpsmidler  
Kortsiktig gjeld 

Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere 
omløpsmidlene og den bør være større enn 1, dvs. at verdien av omløpsmidlene bør være 
større enn den kortsiktige gjelden. 

1.9 Rentedekningsgrad 
Formelen for beregning av rentedekningsgrad er: 

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader 
 Rentekostnader 

Rentedekningsgraden gir uttrykk for bedriftens overskudd sett i forhold til renteforpliktelsen.  
Rentedekningsgraden forteller i hvilken grad bedriften er i stand til å betale sine 
rentekostnader. Den sier også noe om hvilken evne bedriften har til å påta seg økte 
rentekostnader.  

Tradisjonelt har det vært hevdet at dette forholdstallet bør være større enn 3. Dette fordi 
bedriften bør ha noe å gå på, dels for å dekke nåværende gjeld og dels for å kunne ta opp ny 
gjeld. Imidlertid er kravet moderert noe. Uansett bør rentedekningsgraden være større enn 1, 
fordi ordinært resultat bør være større enn null (dvs. overskudd). Det vil være naturlig å 
forvente at en virksomhet med høy egenkapital også har høy rentedekningsgrad. 

Vil vi vurdere om bedriften er i stand til å ta opp ny gjeld eller håndtere økte renteforpliktelser 
dersom renten stiger, bør vi tallfeste hvor mye renter og avdrag vil utgjøre de nærmeste årene. 
Deretter må vi vurdere om forventet inntjening dekker denne økningen. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

37/2014 Orientering om Romerike Revisjon – utsatt fra forrige 

møte. 

3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 å opprette en felles revisjonsordning, og 

organisere revisjonsordningen som et interkommunalt selskap – Romerike Revisjon IKS. 

Selskapsavtalen ble vedtatt i kommunestyrene april og mai 2013, og selskapet har vært 

operativt fra juni 2014.  

Kontrollutvalget vil få en orientering om selskapet i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

38/2014 Endret prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt 

institusjonstjenesten. 

3.9.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Revidert prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt institusjonstjenesten. Ettersendes.

Saksopplysninger 
I forrige møte under sak 30/14 tok revisjonen opp ulike tilnærminger til 

forvaltningsrevisjonsprosjektet på institusjonstjenesten, samhandlingsreformen og 

enkeltvedtak som kontrollutvalget har bestilt (sak 12/14). Utvalget fant dette interessant, og 

ba revisjonen om å jobbe videre med saken. 

Revisjonen legger nå frem en revidert prosjektplan. Planen vil bli ettersendt. 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak vil bli utformet etter at revidert prosjektplan er mottatt. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

39/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor 3.9.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
2. Uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Nes kommune.

3. Uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Esval Miljøpark.

4. Uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Nes kommune.

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Etter etableringen av Romerike revisjon er det endring når det gjelder oppdragsansvarlig 

revisor for regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

40/2014 Rapportering fra Romerike revisjon. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen vil rapportere om andre saker enn de som er satt opp på 

agendaen. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




