
Representantskapets 

medlemmer 

Jan A. Mærli - leder 

Øivind Sand – nestleder 

Einar Madsen 

John Harry Skoglund 

Kjell Moen 

Runar Bålsrud 

Andreas Halvorsen 

Gunvor Johansen 

Lars-Erik Aas Nygård 

Arvid Kai Ruus 

Runhild Aae Klausen 

Mona Granbakken Mangen 

Tron Erik Hovind 

Styrets medlemmer Torgun M. Bakken - leder 

Torbjørn Ø. Rud – nestleder 

Bjørn Arne Tronier 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 
Sted Møterom 230 i Lørenskog rådhus 

Tid Tirsdag 22.4.14 kl. 18.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen 

(Forfall må meldes så snart som mulig til 67 93 45 80/990 20 717, evt på 
monmoe@lorenskog.kommune.no ) 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak 

R-1/2014 Godkjenning av protokoll. 

R-2/2014 Åpning, valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 

R-3/2014 Årsberetning og årsregnskap for Romerike kontrollutvalg-sekretariat 

IKS for 2013. 

R-4/2014 Årsrapport 2013. 

R-5/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalg-sekretariat IKS. 

R-6/2014 Elektronisk arkiv og journalsystem. 

Leder vil innledningsvis ta opp spørsmålet om koordinering av representantskapsmøter for 

interkommunale selskaper på Romerike. 

Lørenskog 12.03.14 

Jan A. Mærli  

Representantskapets leder Mona Moengen 

Sekretariatsleder 

Kopi av innkallingen sendes eierkommunenes ordførere og rådmenn samt revisor til orientering. 

mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no
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Sak nr. Sak Møtedato 

R-1/2014 Godkjenning av protokollen. 22.4.2014 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksopplysninger 

Protokollen ble i forrige møte signert av representantskapets nestleder sammen med 

to valgte medlemmer. Representantskapet vedtok at protokollen skal legges frem til 

godkjenning på neste møte.   

 

Sekretariatsleders innstilling 

Protokollen fra møtet 24.9.13 godkjennes. 

 

 

Representantskapets behandling 

 

 

Representantskapets vedtak 

 

 

 

 

Sign. 

 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

R-2/2014 Åpning, valg av to medlemmer til å undertegne 

protokollen. 

22.4.2014 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksopplysninger 

Representantskapet velger to representanter til å signere protokollen sammen med 

leder. 

 

Sekretariatsleders innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Representantskapets behandling 

 

 

Representantskapets vedtak 

 

 

 

 

Sign. 

 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

R-03/2014 Årsberetning og årsregnskap for Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS for 2012 

22.4.2014 

S-07/2014 Årsberetning og årsregnskap for Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS for 2012 

11.3.2014 

 

Saksbehandler 
 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 

1. Årsberetning og årsregnskap Rokus 2013. 

 

Saksopplysninger 

I henhold til selskapsavtalen skal styret legge frem forslag til årsberetning, regnskap 

og disponering av regnskapsresultatet. 

 

2013 er selskapets første hele driftsår. Styret vedtok budsjettet 6.juni 2013.  Årets 

regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) er på kr. 280 083.-. Dette skyldes i 

hovedsak at Rokus har solgt sekretariatstjenester og kjøpt mindre tjenester fra 

andre enn opprinnelig budsjettert.  

 

Sekretariatsleder anbefaler å avsette mindreforbruket i 2013 til fond, slik at det 

kan bidra til å dekke uforutsette utgifter uten at vi må be om ekstra midler fra 

eierne.  

 

I henhold til selskapsavtalen skal driftskostnadene fordeles mellom eierne etter 

følgende nøkkel: 60 % fordeles etter innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar 

inneværende år og 40 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte 

kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret.  Dette er gjort for 2013. 

 

Sekretariatsleders innstilling 

Styret slutter seg til det fremlagte regnskapet og foreslår følgende innstilling til 

representantskapet:  

1. Årsregnskap og årsberetning for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

godkjennes. 

2. Årets regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 280 083.- avsettes til fond. 

 

Styrets behandling 

Sekretariatsleder gikk gjennom årsberetning og årsregnskap 2013. 
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Styrets enstemmige vedtak  

Styret slutter seg til det fremlagte regnskapet og foreslår følgende innstilling til 

representantskapet:  

1. Årsregnskap og årsberetning for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

godkjennes. 

2. Årets regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 280 083.- avsettes til fond. 

 

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet 

Styret slutter seg til det fremlagte regnskapet og foreslår følgende innstilling til 

representantskapet:  

1. Årsregnskap og årsberetning for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

godkjennes. 

2. Årets regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 280 083.- avsettes til fond. 

 

Representantskapets behandling 
 

 

Representantskapets vedtak 
 

 

 

 

Sign. 

 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

R-04/2014 Årsrapport for Romerike kontrollutvalgsekretariat 

IKS for 2013. 

22.4.2014 

S-08/2014 Årsrapport for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

for 2013. 

11.3.2014 

 

Saksbehandler 
 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 

1. Årsrapport for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013. 

 

Saksopplysninger 

Styret behandlet regnskap og årsberetning i sak 07/2014. Årsrapporten tar for seg 

selskapets virksomhet, eierne og styret, og ligger som vedlegg 1 til saken.  

 

Sekretariatsleders innstilling til styret 

1. Styret tar årsrapporten for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013 

til orientering.  

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

 Representantskapet tar årsrapporten for Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013 til orientering.  

 

Styrets behandling 

Sekretariatsleder gikk gjennom årsrapporten. 
 

Styrets enstemmige vedtak  

1. Styret tar årsrapporten for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013 

til orientering.  

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

 Representantskapet tar årsrapporten for Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013 til orientering.  

 

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet 

1. Styret tar årsrapporten for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013 

til orientering.  

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

 Representantskapet tar årsrapporten for Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS for 2013 til orientering.  
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Representantskapets behandling 
 

 

 

Representantskapets vedtak 
 

 

 

 

Sign. 

 

 

Utskrift 
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Årsrapport 2013 

1 Innledning 
Kontrollutvalgene i Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo startet høsten 
2010 en prosess med tanke på å etablere et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatsbistand til kontrollutvalgene. Etterhvert ble prosessen utvidet til å 
gjelde alle de 13 kommunene på Romerike. Selskapet Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus IKS) er et interkommunalt selskap, 
opprettet i mars 2012, og var i drift fra august 2012. 

Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var _ å få et sekretariat som 
 er uavhengig av både administrasjonen i kommunene og revisjonene,
 er en permanent og forutsigbar løsning for kontrollutvalgene,
 utgjør et sterkere fagmiljø.

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. Sekretariatet utfører overordnet analyse og lager planene 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre 
eierskapskontroll.  

2 Eierne og eierandeler  
Selskapet eiere er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 
kommuner. Eierandelen er fastsatt ut fra innbyggertall på denne måten:  

Kommune 
Ant. 
innb.1 Eierandel 

Aurskog-
Høland 14 632 5,9 

Eidsvoll 21 128 8,5 

Fet 10 431 4,2 

Gjerdrum 5 990 2,4 

Hurdal 2 619 1,0 

Lørenskog 33 308 13,3 

Nannestad 11 128 4,5 

Nes 19 049 7,6 

Nittedal 21 165 8,4 

Rælingen 15 920 6,4 

Skedsmo 48 752 19,5 

Sørum 15 686 6,3 

Ullensaker 30 081 12,0 

Sum 249 889 100 
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3 Representantskapet 
Hver deltager i selskapet har oppnevnt ett medlem med personlig varamedlem 
til representantskapet. Ordfører i Aurskog-Høland, Jan A. Mærli leder 
representantskapet og ordfører i Rælingen, Øivind Sand er nestleder. I 2013 
har Are Tomasgard gått ut av representantskapet og Mona Granbakken Mangen 
er kommet inn som representant for Sørum kommune. Nedenfor følger en 
oversikt over representantskapets medlemmer: 
  

Kommune Navn Rolle 

Aurskog 
Høland 
  

Jan A. Mærli leder  

Eidsvoll Einar Madsen medlem 
  

Fet John Harry 
Skoglund 
  

medlem 

Gjerdrum Kjell Moen 
  

medlem 
  

Hurdal Runar Bålsrud 
  

medlem  
  

Lørenskog Andreas Halvorsen 
  

medlem  

Nannestad Gunvor Johansen  medlem 
  

Nes Lars-Erik Aas 
Nygård 
  

medlem 
  

Nittedal Arvid Kai Ruus 
  

medlem 
  

Rælingen Øivind Sand 
  

nestleder 
  

Skedsmo Runhild Aae 
Klausen 
  

medlem 
  

Sørum  Mona Granbakken 
Mangen 

medlem 
  

Ullensaker Tron Erik Hovind 
  

medlem 
  

 

 
Representantskapet har hatt to møter 29.4 og 24.9 og behandlet 7 saker. 
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4 Styret  
Styret har 3 medlemmer og 2 varamedlemmer:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet 
som ikke er tillagt representantskapet. Det fremgår nærmere av 
styreinstruksen i vedlegg 2 hvilke oppgaver styret har. 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2013: 15.1, 14.3, 6.6, 26.9 og 19.11. Alle 
møtene bortsett fra ett ble holdt på rådhuset i Lørenskog. 
 
Styret har blant annet behandlet årsberetning og årsregnskap 2012, valg av 
revisor, budsjett for 2014 og revisjon av selskapsavtalen.  
 
 

4 Ressurser 
2013 er det første hele driftsåret for selskapet. Sekretariatet har bestått av 
daglig leder Mona Moengen, rådgiver Kjell Nordengen og konsulent Øystein 
Hagen. Sekretariatet leier 3 kontorer i Lørenskog rådhus.  
 
Sekretariatet har i 2013 vært sekretær for alle kontrollutvalgene i 
eierkommunene. Rokus vant en tilbudsforespørsel, og leverer tjenester til 
kontrollutvalget i Asker kommune frem til høsten 2015. I tillegg har vi bistått 
kontrollutvalget i Bærum en kort periode i sekretærs sykefravær, og levert 
sekretariatstjenester til Aurskog-Høland i forbindelse med Styringsgruppen for 
ekstern granskning – Digerneset. 
 
Sekretariatet har totalt hatt 5068 timer til disposisjon i 2013 når vi trekker ferie 
og permisjoner fra total arbeidstid.78 % av tiden er brukt på kontrollutvalgene 
(3946 timer), 17 % (870 timer) har gått til saksbehandling og møter i styret og 
representantskapet, administrasjon/arkiv etc., og 5% (250 timer) til kurs. 
  
5 Kompetansebygging 

Sekretariatet har deltatt på Norges kommunerevisorforbunds årlige 
konferanse for kontrollutvalg, sekretærkonferansen og fagkonferanse. Vi 

møter også i Kommunalrettslig forum. 
 
Rokus deltar også i et uformelt forum mellom sekretariatene i Telemark, 
Vestfold, Buskerud, Akershus fylkeskommune og Østfold. Vi møtes 2 ganger i 

Navn Rolle 

Torgun M. Bakken Leder 

Torbjørn Øgle Rud nestleder 

Bjørn Arne Tronier Medlem 

Frøydis Brekke varamedlem 

Svein Brokke varamedlem 
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året og diskuterer problemstillinger av felles interesse, utveksler erfaringer og 
får frem beste praksis. 

6 Selskapets virksomhet
I oppstartsåret har det gått mye tid til å lage felles opplegg for behandling av 
ulike typer saker i utvalgene. Av aktuelle saker kan vi nevne at alle 
kontrollutvalgene har avgitt uttalelse til respektive kommuners årsregnskap, 
utvalgene har påsett at revisjonen har oppfylt lovpålagte krav i forbindelse med 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon og årsplaner for 2014 er utarbeidet. 

Sekretariatet har laget sin første overordnede analyse for Lørenskog 
kontrollutvalg. Dette arbeidet vil bli fulgt opp med plan for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll i 2014, og være oppgaver Rokus vil gjøre for alle 
kontrollutvalgene fra neste valgperiode. 

Områder som vi vil utvikle i 2014 er bestilling av forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller. 

Rokus mener å være kommet langt i å kunne tilby kontrollutvalgene i våre 
eierkommuner både tjenester som er pålagt i lov og forskrift og det som 
utvalgene for øvrig etterspør. Dette gjelder i første rekke saksforberedelse og 
møtevirksomhet, men sekretariatet utreder og saksforbereder også en rekke 
saker for kontrollutvalgene og eventuelt kommunestyrene som mer er knyttet 
til forespørsler fra enkeltpersoner og kommunestyrer. Som saksutreder er 
Rokus en viktig premissleverandør i kontrollutvalgenes beslutningsprosess. 

Rokus har etablert egen hjemmeside www.rokus.no som vi ser har mange 
brukere. Sekretariatet jobber også med å synliggjøre kontrollutvalgenes 
virksomhet på kommunenes hjemmesider. Flere av eierkommunene har 
besluttet å benytte kun elektronisk utsendelse av innkalling og sakspapirer til 
sine utvalg fra og med 2014. I den forbindelse har sekretariatet anskaffet iPads 
og gått til innkjøp av ny programvare. En oppgradering av hjemmesiden er 
også planlagt. 

Kontrollutvalgenes saker har fått gjennomgående god pressedekning. De fleste 
utvalg sender kopi av innkalling og protokoll direkte til redaksjonene i de lokale 
avisene.  

Rokus har en god og effektiv dialog med alle de 3 revisjonsenhetene på 
Romerike. Det er vedtatt å etablere en felles revisjonsenhet på Romerike - 
Romerike Revisjon IKS, som vil være i drift fra medio 2014. Rokus ser frem til 
dette og vil jobbe for å få et godt samarbeidet med den nye revisjonsenheten. 
Rokus legger også vekt på å ha et godt samarbeid med administrasjonen i 
kommunene. I tillegg er det viktig å ha med seg at kontrollutvalgene med sitt 
sekretariat, fører tilsyn med revisjonen og kommunens administrasjon.  

http://www.rokus.no/
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7 Avslutning  
Rokus er en interkommunal kompetansevirksomhet som jobber med viktige og 
utfordrende spørsmål for eierkommunene. Det er stort engasjement og 
entusiasme i sekretariatet, og vårt inntrykk er at oppdragsgiverne 
gjennomgående er fornøyd med den nye sekretariatsordningen. 

Lørenskog3.4.13 

Mona Moengen 
sekretariatsleder 
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VEDLEGG 1 – Selskapsavtale 
 
Selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Vedtatt i representantskapet 2.10.12, sak 09/12 (§ 2 og 8) og sak 
12/12 (ny§ 14). 
 
1. Selskapets navn 
Selskapets foretaksnavn er Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er et 
interkommunalt selskap opprettet i medhold av lov 29. januar 1999 nr. 6 om 
interkommunale selskaper. 
 
2. Deltakere 
Deltakere i selskapet er: 

Kommuner Organisasjonsnummer Adresse 

Aurskog-
Høland 

948 164 256 Rådhusveien 3 
1940 Bjørkelangen 

Eidsvoll 964 950 113 
 

Rådhusgata 1,  
2080 Eidsvoll 

Fet 964 949 115 
 

Postboks 100 
1901 Fetsund 

Gjerdrum 864 949 762 Gjerivegen 1,  
2022 Gjerdrum 

Hurdal 939 970 777 Minneåsvegen 3  
2090  Hurdal 

Lørenskog 842 566 142 
 

Postboks 304,  
1471 Lørenskog 

Nannestad 964 95 0202 Teiealleen 31 
2030 Nannestad 

Nes 938 679 088 Postboks  114,  
2151 Årnes 

Nittedal 971 643 870 
 

Pb. 63,  
1483 Hagan 

Rælingen 952 540 556       Postboks 100 
2025 Fjerdingby 

Skedsmo 938 275 130 Postboks 313 
2001 Lillestrøm 

Sørum 942 645 295 Postboks 113  
1921 Sørumsand 

Ullensaker 933 649 768 Postboks 470 
2051 Jessheim 

 
3. Formål 
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 
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forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre 
eierskapskontroll.  
 
 
4. Hovedkontor 
Selskapet har sitt hovedkontor i Lørenskog kommune. 
 
5. Styret 
Styret skal ha tre medlemmer og to varamedlemmer. Begge kjønn skal være 
representert blant både medlemmene og varamedlemmene. Styremedlemmene 
velges for fire år. 
 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet 
som ikke er tillagt representantskapet. 
 
Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 
 
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og 
evaluere sin virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding. 
 
Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen og 
representantskapets medlemmer. Eierkommunene v/rådmannen skal også ha 
tilsendt saksdokumenter. Protokoll skal sendes til eierkommunene 
v/rådmannen og representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet. 
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og 
daglig leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
 

6. Valgkomité 
Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal 
forberede representantskapets valg av styre. 
 
Valgkomitéen består av tre medlemmer med to varamedlemmer som velges i 
siste møte i det avtroppende representantskapet. Begge kjønn skal være 
representert blant både medlemmene og varamedlemmene. 
 
Valgkomitéen velges for fire år, og valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
Valgkomitéens oppgave er å finne frem til kandidater til styret som 
valgkomitéen anser best kvalifisert til å inneha vervene. Komitéen foreslår også 
hvem som skal være styrets leder og nestleder. 
 
Valgkomitéen skal begrunne sine forslag, og legge disse frem for 
representantskapets årsmøte. 
 
7. Innskudd 
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Hver av deltakerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 250 
000. Fordelingen mellom deltakerne følger samme prinsipp som for eier- og 
ansvarsandeler. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Eierandel 
Deltakernes eier- og ansvarsandeler fordeles etter folketallet i kommunene. 
Kommunenes eierandel pr. 1.1.2011 er: 
 

Kommune 
Ant. 
innb.1 Eierandel 

Aurskog-
Høland 14 632 5,9 

Eidsvoll 21 128 8,5 

Fet 10 431 4,2 

Gjerdrum 5 990 2,4 

Hurdal 2 619 1,0 

Lørenskog 33 308 13,3 

Nannestad 11 128 4,5 

Nes 19 049 7,6 

Nittedal 21 165 8,4 

Rælingen 15 920 6,4 

Skedsmo 48 752 19,5 

Sørum 15 686 6,3 

Ullensaker 30 081 12,0 

   

Sum 249 889 100 
 
1) Kilde SSB: www.ssb.no/folkendrkv/tab-2011-02-24-02.html 

Eierandelene over skal revideres hvert år og beregnes forholdsmessig etter 
innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
pr. 1. januar hvert år. Selskapet utarbeider hvert år en oversikt over 
eierandelen som oversendes eierkommunene. 
 
9. Driftskostnader 
Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 
60 % fordeles etter innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar inneværede år 
og 40 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 
 
10. Representantskapet 
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Til representantskapet velger hver deltaker ett medlem med personlig 
varamedlem. 
Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, dog slik 
at hver representant fungerer inntil vedkommende deltaker har valgt ny 
representant. 
Hver representant har én stemme. 
 
11. Representantskapets oppgaver og myndighet 
Representantskapet skal 
 velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse 
 velge selskapets styre 
 vedta styreinstruks etter forslag fra styret 
 fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer 
 behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett 
 behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av 

regnskapsresultatet 
 behandle styrets vurdering av sin virksomhet iht. styreinstruksen 
 gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller 

som representantskapet tar opp på eget initiativ 
 
Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 
 
12. Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når 
styret, revisor eller minst en av deltakerkommunene eller en tredel av 
representantene krever det. Det skal avholdes ordinært representantskapsmøte 
for behandling av årsregnskap og årsberetning. Forslag til handlings- og 
økonomiplan for kommende fireårsperiode, samt årsbudsjett for kommende år 
skal behandles innen utgangen av november hvert år. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene 
er til stede. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter så 
sant ikke representantskapet bestemmer noe annet. 
 

13. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i 
representantskapet om økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen skal 
inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal 
normalt vedtas av representantskapet på det ordinære representantskapsmøtet 
i juni. 
 
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 
Selskapet skal drøfte forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap med 
eierkommunene før behandlingen i representantskapet. Eierkommunene skal 
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gis fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. Saksdokumentene skal 
forelegges eierkommunene senest seks uker før møtene i representantskapet. 
 
14. Regnskapsføring 
Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. lov om 
interkommunale selskaper § 27. 
 
15. Uttreden 
En deltakerkommune kan med to års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Det 
skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer 
 at den uttredende kommunen får utbetalt sin andel av eventuelle 

nettoverdier i selskapet på uttredelsestidspunktet, og eventuelt innbetaler 
sin andel av eventuell negativ verdi 

 at den uttredende kommunen har krav på en andel av eierskapet til verdier 
som ligger latent i selskapet ved uttredelsen, og som måtte framkomme 
innen 10 år etter uttredelsen av selskapet pga. endrede rammebetingelser, 
men slik at det gjøres fradrag for verdier selskapet har opparbeidet etter at 
kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger kommunen fikk ved 
uttredelsen. 

 
16. Tvister 
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning 
ved voldgift etter voldgiftslovens bestemmelser. 
 
17. Etablering og ikrafttreden 
Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av deltakernes 
kommunestyrer. 
 
 
 
 
Merknader 
Regler som uten videre følger direkte av IKS-loven, er som hovedregel ikke 
gjentatt her. Som en påminning er det likevel tatt inn bestemmelser om 
kjønnsmessig balanse i styret (følger av aksjeloven § 20-6, jf. IKS-loven § 10 
første ledd siste setning) og om varamedlemmer til representantskapet (følger 
av IKS-loven § 6 første ledd tredje setning). 
 
Den adgangen IKS-loven gir til å fastsette spesielle regler og til å avvike fra 
loven, er nyttet i liten grad. Slike avvik er: 
 Styremedlemmene velges for fire år (avvik fra IKS-loven § 10 femte ledd 

første setning). 
 Uttreden skal skje med to års skriftlig varsel (avvik fra IKS-loven § 30 første 

ledd første setning). 
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VEDLEGG 2 – Styreinstruks 
 

Instruks for styret i Rokus IKS1  
Ref selskapsavtalen for Rokus IKS og Lov om interkommunale selskaper 

 
Styrets oppgaver er: 

 Sørge for forsvarlig organisering av Rokus IKS  
 Ha ansvar for selskapets forvaltning  
 Påse at virksomheten drives i henhold til selskapets formål, 

selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 
representantskapet 

 Sørge for at bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll.   

 Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 
 

Følgende saker skal styrebehandles:  
 Ansettelse/oppsigelse/avskjed av daglig leder. 
 Årsbudsjetter og årsplaner. 
 Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instrukser 

mellom styret og administrasjonen. 
 Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av selskapets ressurser 
 Årsmelding med evaluering av styrets virksomhet. 
 Saker av uvanlig art eller stor betydning. 
 Årsregnskap og årsberetning. 

 

Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret: 
 Utøve den daglige ledelse av Rokus IKS og følge de retningslinjer og 

pålegg styret har gitt  
 Sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrift 
 I samråd med styrets leder, forberede de saker som skal behandles i 

styret. 
 Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere 

redegjørelse om konkrete saker. 
 Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal 

fratre i enkeltsaker 
 

Innkalling og møtebehandling 
 Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å 

behandle sakene på møtet, sendes styrets medlemmer senest en uke før 
styremøtet. 

 Ved forfall innkalles varamedlem. 

                                                 
1
 Vedtatt av styret 25.10.12, behandlet i representantskapet 29.4.13. 
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 Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at 
saken kan forelegges skriftlig eller pr. telefon.  

 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede.  

 Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i 
behandlingen av saken. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende.  

 Det skal føres protokoll som signeres av samtlige tilstedeværende 
styremedlemmer. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

R-5/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike 

kontrollutvalg-sekretariat IKS 

22.4.2014 

S-12/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike 

kontrollutvalg-sekretariat IKS 

11.3.2014 

S-4/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike 

kontrollutvalg-sekretariat IKS 

21.1.2014 

S-26/2013 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike 

kontrollutvalg-sekretariat IKS 

19.11.2013 

 

Saksbehandler 

Mona Moengen 

  

Saksdokumenter 

1. Forslag til revidert selskapsavtale. 

2. Innkomne innspill fra kommunene. 

3. Utskrift av styrets behandlinger. 

 

Saksopplysninger 

Styret har kommet til at det er behov for å foreta en revisjon av selskapsavtalen.  

Styret behandlet revisjon av selskapsavtalen 19.11.13, og besluttet å oversende 

forslag til revidert selskapsavtale til eierkommunene med anmodning om innspill. Det 

kom innspill fra Nes, Rælingen og Sørum kommune, se vedlegg 2. Innspillene ble tatt 

inn og behandlet i styremøte 21.1.14. Saken ble behandlet på nytt i styremøte 11.3.14, 

med sikte på at kommunenes eierandeler ikke skal knyttes til finansiering av 

selskapet. Utskrift av styrets behandling av saken 19.11.13, 21.1.14 og 11.1.14 er lagt 

ved saken. 

 

§5 Styret 

Etter innspill fra Rælingen om å ta inn anbefaling nr. 9 og 11 fra KS Eierforum 

foreslår styret følgende endringer i 2. og 3. ledd:  

 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som 
ikke er tillagt representantskapet. Det skal legges til rette for at styrets medlemmer 
jevnlig gis mulighet for å delta på ekstern opplæring om tema ansvar, oppgaver og 
rollefordeling i et interkommunalt selskap. 
 
Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. Styret skal sørge for at det utarbeides 
en instruks for selskapets daglige leder. 
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§6. Valgkomite  

Rælingen har foreslått å ta inn følgende om krav til kompetanse ved valg av styret: 

 Ved valg av styremedlemmer skal det sikres at styret som kollegialt organ 

besitter både generalist- og fagspesifikk kompetanse, herunder juridisk og 

økonomisk kompetanse, samt kommunal kunnskap. Kravet til kompetansen skal 

vurderes konkret i lys av selskapets formål. 

 

Slik kompetansekravet er spesifisert, mener styret at det vil kunne være 

begrensende i forhold til et styre som kun har 3 representanter. Styret foreslår 

derfor å ta dette inn mer generelt i en utvidelse av 4.ledd: 

 
Valgkomitéens oppgave er å finne frem til kandidater til styret som valgkomitéen 
anser best kvalifisert til å inneha vervene. Krav til kompetanse skal vurderes konkret 
i lys av selskapets formål. Komitéen foreslår også hvem som skal være styrets leder 
og nestleder. 
 

§ 8. Eierandel 

Nytt første ledd og oppdatert tabell: 

 

Deltakernes eier- og ansvarsandeler fordeles etter folketallet i kommunene. 
Kommunenes eierandel pr. 1.1.2014 er: 
 

Vi foreslår at 2. ledd strykes. 

 

Kommentarer 

Forslaget innebærer at eierandelen justeres etter folketall fra 2014 og ligger fast. 

Nåværende selskapsavtale innebærer at revisjon av selskapsavtalen må vedtas av 

kommunestyrene i alle eierkommunene hvert år. Dette i henhold til IKS-loven § 4, 2. 

ledd. 

 

IKS lovens opplegg er at kommunenes ansvars- og eierandel først og fremst er 

relevant om en av eierkommune ønsker å trekke seg ut av samarbeidet (uttreden), 

eller at selskapet oppløses (oppgjør). Det er en forholdsvis krevende administrativ 

øvelse å endre avtalen på dette punkt årlig og kjøre det igjennom i alle de 13 

eierkommunene. Videre er det minimale endringer i eierandelene, noe som fremgår av 

tabellen under. Vi vurderer det derfor slik at merarbeidet med å saksbehandle og 

vedta endringen i 13 kommuner ikke står i forhold til behovet for å foreta endringer. 
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Kommunenes eierandel pr. 1.1.2011 og pr 1.1.2014: 

 

Kommune 

Ant. innb. 

20111 Eierandel 

Ant. innb. 

20142 

 

Eierandel 

Endring 

eierandel 

Aurskog-Høland 14 632 5,9 15 500 5,9 0 

Eidsvoll 21 128 8,5 22 689 8,5 0 

Fet 10 431 4,2 11 048 4,2 0 

Gjerdrum 5 990 2,4 6 292 2,4 0 

Hurdal 2 619 1,0 2 695 1,0 0 

Lørenskog 33 308 13,3 34 697 13,1 -0,2 

Nannestad 11 128 4,5 11 707 4,4 -0,1 

Nes 19 049 7,6 20 164 7,6 0 

Nittedal 21 165 8,4 22 385 8,5 0,1 

Rælingen 15 920 6,4 16 806 6,3 -0,1 

Skedsmo 48 752 19,5 51 188 19,4 -0,1 

Sørum 15 686 6,3 16 918 6,4 0,1 

Ullensaker 30 081 12,0 32 438 12,3 0,3 

Sum 249 889 100 264 527 100  

 
1) Kilde SSB: www.ssb.no/folkendrkv/tab-2011-02-24-02.html 

2) Kilde SSB: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2014-02-

20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=164156 

 

§ 9. Driftskostnader 

Vi foreslår å endre fordelingsnøkkelen for driftskostnadene:  

40 % fordeles etter innbyggertall og 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på 
den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. 
 
Kommentarer 

Denne fordeling er omvendt av dagens fordeling som innebærer 60 % etter 

innbyggertall og 40 % etter tidsforbruk. Etter at selskapet har vært operativt i ett 

år kan vi ikke se at det er noen direkte sammenheng mellom kommunestørrelse og 

tidsforbruket på den enkelte kommune. Større vekt på tidsforbruk vil fremstå som en 

mer rettferdig fordeling eierne imellom. 

 

§ 11. Representantskapets oppgaver og myndighet 

Endring i 1. ledd, 4. kulepunkt: 

 

 fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer. 
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Kommentarer 

Representantskapet har tidligere (sak R-11/2012) besluttet at fastsettelse og 

utbetaling av godtgjørelse til representantskapets medlemmer gjøres av den enkelte 

kommune med den begrunnelse at vervet er å anse som et kommunalt tillitsverv jf. 

Kommuneloven § 42. Dette medfører at det er kommunestyret selv som må fastsette 

satsene for godtgjøring av arbeidet og at det ikke er IKS-ene som bør gjøre det. 

Kommunaldepartementet har i brev av 26.11.2013 kommet til tilsvarende konklusjon 

når det gjelder fastsetting og utbetaling av godtgjørelse for leder. Vi legger derfor 

til grunn at dette også gjelder for nestledervervet. 

 

§ 12. Representantskapets møter 

Nytt 2. ledd foreslås: 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst seks ukers varsel. 
Møteinnkalling med saker skal sendes både representantskapets medlemmer og 
eierkommunene v/ rådmannen. Protokoll skal sendes representantskapets medlemmer 
og eierkommunene v/ rådmannen så snart den er undertegnet.  
 

Kommentarer 

Dagens selskapsavtale inneholder ingen frist for innkalling, kun en frist for å legge 

frem saksdokumenter i forbindelse med behandlingen av økonomiplan, årsbudsjett og 

årsregnskap for eierkommunene seks uker før møtene i representantskapet. Dette 

innebærer at det er IKS-lovens § 8, 2. ledd som gjelder, en frist på fire uker. Fra 

flere kommuner har det kommet ønske om en seks-ukers frist. 

 

§ 13 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 

Nytt 2. ledd foreslås: 

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 
Eierkommunene har rett til fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. 
 

Kommentarer 

Drøfting av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap med eierkommunene før 

behandlingen i representantskapet er tatt ut. Dette har ikke skjedd i praksis og 

fremstår som uryddig i forhold til eierstyring. Det er gjennom representantskapet 

eierne skal utøve sin styring ved at eierne kan instruere sin representant. 

 

Seksukers fristen er gjort gjeldende for alle saksdokumenter i § 12. 

 

§ 14. Regnskapsføring 

Nytt førsteledd foreslås:  

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 

Kommunale regnskapsprinsipper ble vedtatt i representantskapet ref. sak R-12/2012. 
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Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret slutter seg til det fremlagte forslaget med de endringer som fremkom i 

møtet.  

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

 Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og 

oversendes eierkommunene for videre behandling. 

 

Styrets innstilling til representantskapet 

Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og oversendes 

eierkommunene for videre behandling. 

  

 

Representantskapets behandling 

 

 

Representantskapets vedtak 

 

 

 

 

Sign. 

 

 

Utskrift 

 



Forslag til revidert til styremøtet 11.3.14 

Selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Vedtatt i representantskapet 2.10.12, sak 09/12 (§ 2 og 8) og sak 12/12 ny§ 14. 

 

1. Selskapets navn 

Selskapets foretaksnavn er Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er et interkommunalt 

selskap opprettet i medhold av lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 

 

2. Deltakere 

Deltakere i selskapet er: 

Kommuner Organisasjonsnummer Adresse 

Aurskog-Høland 948 164 256 Rådhusveien 3 

1940 Bjørkelangen 

Eidsvoll 964 950 113 

 

Rådhusgata 1,  

2080 Eidsvoll 

Fet 964 949 115 

 

Postboks 100 

1901 FETSUND 

Gjerdrum 864 949 762 Gjerivegen 1,  

2022 Gjerdrum 

Hurdal 939 970 777 Minneåsvegen 3  

2090  Hurdal 

Lørenskog 842 566 142 

 

Postboks 304,  

1471 Lørenskog 

Nannestad 964 95 0202 Teiealleen 31 

2030 Nannestad 

Nes 938 679 088 Postboks  114,  

2151 Årnes 

Nittedal 971 643 870 

 

Pb. 63,  

1483 Hagan 

Rælingen 952 540 556       Postboks 100 

2025 Fjerdingby 

Skedsmo 938 275 130 Postboks 313 

2001 Lillestrøm 

Sørum 942 645 295 Postboks 113  

1921 Sørumsand 

Ullensaker 933 649 768 Postboks 470 

2051 Jessheim 

 

 

 

3. Formål 

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.  

 

4. Hovedkontor 

Selskapet har sitt hovedkontor i Lørenskog kommune. 
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5. Styret 

Styret skal ha tre medlemmer og to varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert blant 

både medlemmene og varamedlemmene. Styremedlemmene velges for fire år. 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er 

tillagt representantskapet. Det skal legges til rette for at styrets medlemmer jevnlig gis 

mulighet for å delta på ekstern opplæring om tema ansvar, oppgaver og rollefordeling i et 

interkommunalt selskap. 

 

Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke 

er til hinder for dette. Styret skal sørge for at det utarbeides en instruks for selskapets daglige 

leder. 

 

Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin 

virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding. 

 

Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen og representantskapets 

medlemmer. Eierkommunene v/rådmannen skal også ha tilsendt saksdokumenter. Protokoll 

skal sendes til eierkommunene v/rådmannen og representantskapets medlemmer så snart den 

er undertegnet. Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og 

daglig leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
 

6. Valgkomité 

Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede 

representantskapets valg av styre. 

 

Valgkomitéen består av tre medlemmer med to varamedlemmer som velges i siste møte i det 

avtroppende representantskapet. Begge kjønn skal være representert blant både medlemmene 

og varamedlemmene. 

 

Valgkomitéen velges for fire år, og valgperioden følger kommunevalgperioden. 

 

Valgkomitéens oppgave er å finne frem til kandidater til styret som valgkomitéen anser best 

kvalifisert til å inneha vervene. Krav til kompetanse skal vurderes konkret i lys av selskapets 

formål.  Komitéen foreslår også hvem som skal være styrets leder og nestleder. 

 

Valgkomitéen skal begrunne sine forslag, og legge disse frem for representantskapets 

årsmøte. 

 

7. Innskudd 

Hver av deltakerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 250 000. Fordelingen 

mellom deltakerne følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler. 

 

8. Eierandel 

Deltakernes eier- og ansvarsandeler fordeles etter folketallet i kommunene. Kommunenes 

eierandel pr. 1.1.20141 er: 

 

Kommune 

Ant. 

innb.
1
 

 

Eierandel 

Aurskog-Høland 15 500 5,9 

Tabellen er oppdatert med 2014 

tall 
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Eidsvoll     22 689  8,5 

Fet      11 048  4,2 

Gjerdrum       6 292  2,4 

Hurdal       2 695  1,0 

Lørenskog     34 697  13,1 

Nannestad      11 707  4,4 

Nes      20 164  7,6 

Nittedal 22 385 8,5 

Rælingen 16 806 6,3 

Skedsmo 51 188 19,4 

Sørum 16 918 6,4 

Ullensaker 32 438 12,3 

Sum 264 527 100 
 
1)  på møtet neste ukeKilde SSB: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2014-02-

20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=164156 

Eierandelene over skal revideres hvert år og beregnes forholdsmessig etter innbyggertall med 

utgangspunkt i innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar hvert år. Selskapet 

utarbeider hvert år en oversikt over eierandelen som oversendes eierkommunene. 

 

9. Driftskostnader 

Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 

60 % fordeles etter innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar inneværede år og 40 % fordeles 

etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. 

 

40 % fordeles etter innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar og 60 % 

fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret.  

 

 

10. Representantskapet 

Til representantskapet velger hver deltaker ett medlem med personlig varamedlem. 

Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, dog slik at hver 

representant fungerer inntil vedkommende deltaker har valgt ny representant. 

Hver representant har én stemme. 

 

11. Representantskapets oppgaver og myndighet 

Representantskapet skal 

 velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse 

 velge selskapets styre 

 vedta styreinstruks etter forslag fra styret 

 fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer 

 behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett 

 behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av regnskapsresultatet 

 behandle styrets vurdering av sin virksomhet iht. styreinstruksen 

 gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som 

representantskapet tar opp på eget initiativ 

 

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
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Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen 

ikke er til hinder for dette. 

 

12. Representantskapets møter 

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller 

minst en av deltakerkommunene eller en tredel av representantene krever det. Det skal 

avholdes ordinært representantskapsmøte for behandling av årsregnskap og årsberetning. 

Forslag til handlings- og økonomiplan for kommende fireårsperiode, samt årsbudsjett for 

kommende år skal behandles innen utgangen av november hvert år. 

 
Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst seks ukers varsel. Møteinnkalling med saker 

skal sendes både representantskapets medlemmer og eierkommunene v/ rådmannen. Protokoll skal 

sendes representantskapets medlemmer og eierkommunene v/ rådmannen så snart den er undertegnet.  

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede. 

Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter så sant ikke representantskapet 

bestemmer noe annet. 
 

13. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 

Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om 

økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og 

investeringer de neste fire år og skal normalt vedtas av representantskapet på det ordinære 

representantskapsmøtet i juni. 

 

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Selskapet skal 

drøfte forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap med eierkommunene før 

behandlingen i representantskapet. Eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i 

disse dokumentene. Saksdokumentene skal forelegges eierkommunene senest seks uker før 

møtene i representantskapet. 

 

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Eierkommunene 

har rett til fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. 

 

 

14. Regnskapsføring 

Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. lov om interkommunale 

selskaper § 27. 

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 

 

 

15. Uttreden 

En deltakerkommune kan med to års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Det skal ved 

uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer 

 at den uttredende kommunen får utbetalt sin andel av eventuelle nettoverdier i selskapet 

på uttredelsestidspunktet, og eventuelt innbetaler sin andel av eventuell negativ verdi 

 at den uttredende kommunen har krav på en andel av eierskapet til verdier som ligger 

latent i selskapet ved uttredelsen, og som måtte framkomme innen 10 år etter uttredelsen 

av selskapet pga. endrede rammebetingelser, men slik at det gjøres fradrag for verdier 

selskapet har opparbeidet etter at kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger 

kommunen fikk ved uttredelsen. 
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16. Tvister 

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning ved voldgift 

etter voldgiftslovens bestemmelser. 

 

17. Etablering og ikrafttreden 

Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av deltakernes kommunestyrer. 

 
 
Merknader 

Regler som uten videre følger direkte av IKS-loven, er som hovedregel ikke gjentatt her. Som 

en påminning er det likevel tatt inn bestemmelser om kjønnsmessig balanse i styret (følger av 

aksjeloven § 20-6, jf. IKS-loven § 10 første ledd siste setning) og om varamedlemmer til 

representantskapet (følger av IKS-loven § 6 første ledd tredje setning). 

 

Den adgangen IKS-loven gir til å fastsette spesielle regler og til å avvike fra loven, er nyttet i 

liten grad. Slike avvik er: 

 Styremedlemmene velges for fire år (avvik fra IKS-loven § 10 femte ledd første setning). 

 Uttreden skal skje med to års skriftlig varsel (avvik fra IKS-loven § 30 første ledd første 

setning). 
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SÆRUTSKRIFT STYREMØTE I ROKUS IKS 

Sted Lørenskog rådhus, møterom 360 

Tid Tirsdag 19.11 2013 kl. 16.00 

Tilstede, medlemmer Torgun M. Bakken - leder 

Torbjørn Ø. Rud – nestleder 

Bjørn Arne Tronier 

Fraværende 

Varamedlemmer 

Andre Sekretariatsleder Mona Moengen 

Behandlede saker Sak nr. S-22/2013-28/2013. 

Sak nr. Sak Møtedato 
S-26/2013 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalg-

sekretariat IKS 

19.11.13 

Saksbehandler 

Mona Moengen 

Saksdokumenter 

1. Revidert selskapsavtale.

Saksopplysninger 

Daglig leder fremmer med dette en sak om enkelte endringer i selskapsavtalen for Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS. Bakgrunnen for at vi ønsker å foreslå endringer er basert på 

erfaring fra første driftsår. I tillegg foretok representantskapet enkelte justeringer på 

møtet 2.10.2012 som også er tatt inn. 

Følgende endringer foreslås: 

§ 5 Styret

5. ledd:

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst seks ukers varsel. 
Møteinnkalling med saker skal sendes både representantskapets medlemmer og 
eierkommunene v/ rådmannen. Protokoll skal sendes representantskapets medlemmer 
og eierkommunene v/ rådmannen så snart den er undertegnet. Selskapet forpliktes ved 
underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett styremedlem ved 
fravær) i fellesskap. 

Kommentarer 

Dagens selskapsavtale inneholder ingen frist for innkalling, kun en frist for å legge frem 

saksdokumenter i forbindelse med behandlingen av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 

for eierkommunene seks uker før møtene i representantskapet. Dette innebærer at det er 

IKS-lovens § 8, 2. ledd som gjelder, en frist på fire uker. Fra kommuner har det kommet 

ønske om en seks-ukers frist. 
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Ellers er endringen bare en språklig opprydding. 

§ 8. Eierandel 

Deltakernes eier- og ansvarsdeler fordeles etter folketallet i kommunene. Kommunenes 

eierandel pr. 1.1.2011 er: 

Kommune 

Ant. 

Innb.
1 

Eierandel 

Aurskog-Høland 14 632 5,9 

Eidsvoll 21 128 8,5 

Fet 10 431 4,2 

Gjerdrum 5 990 2,4 

Hurdal 2 619 1,0 

Lørenskog 33 308 13,3 

Nannestad 11 128 4,5 

Nes 19 049 7,6 

Nittedal 21 165 8,4 

Rælingen 15 920 6,4 

Skedsmo 48 752 19,5 

Sørum 15 686 6,3 

Ullensaker 30 081 12,0 

Sum 249 889 100,0 

1) Kilde SSB: www.ssb.no/folkendrkv/tab-2011-02-24.02.html

Eierandelene over skal revideres hvert fjerde år og beregnes forholdsmessig etter 
innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. 
januar i året etter et kommunevalg. Selskapet utarbeider en oversikt over eierandelen 
som oversendes eierkommunene. 

Kommentarer 

Tabellen er rettet opp da eierandelene i selskapsavtalen var oppgitt å være over 100 %, ref. 

sak R-09/2012. 

Nåværende selskapsavtale innebærer revidering av eierandelene hvert år. Det er imidlertid 

minimale endringer i eierandelene fra år til år. Fra 2011 til 2012 var det en kommune som økte 

sin eierandel med 0,2 % og to kommuner som reduserte sin eierandel med 0,1 % hver. Fra 

2012 til 2013 var det en kommune som økte sin eierandel med 0,1 % og en som reduserte sin 

eierandel med 0,1 %. Dette er bakgrunnen for forslaget om å revidere eierandelene hvert 

fjerde år. 
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I og med at reguleringen knyttes til 1. januar i året etter et kommunevalg vil første 

regulering skje etter to år, 1. januar 2016. Deretter hvert fjerde år. 

§ 9. Driftskostnader 

Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 

40 % fordeles etter kommunens eierandel i inneværende år og 60 % fordeles etter 
registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. 

Kommentarer 

Denne fordeling er omvendt av dagens fordeling som innebærer 60 % etter innbyggertall og 

40 % etter tidsforbruk. Etter at selskapet har vært fullt ut operativt i nesten ett år kan vi 

ikke se at det er noen direkte sammenheng mellom kommunestørrelse og tidsforbruket på den 

enkelte kommune. Større vekt på tidsforbruk vil fremstå som en mer rettferdig fordeling 

eierne imellom. 

I nåværende selskapsavtale legges innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar inneværende år 

til grunn. Det at man nå legger eierandelen til grunn har sammenheng med endringen i 8, siste 

ledd. I og med at eierandelen beregnes ut i fra innbyggertallet blir det i praksis det samme, 

men reguleringen skjer hvert fjerde år. (Etter to år første gang.) 

§ 11. Representantskapets oppgaver og myndighet 

1. ledd, 4. kulepunkt

 fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer. 

Kommentarer 

Representantskapet besluttet at fastsettelse og utbetaling av godtgjørelse til 

representantskapets medlemmer gjøres av den enkelte kommune, ref. sak R-11/2012. 

§ 13 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

2. ledd

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 

Eierkommunene har rett til fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. 

Nytt 3. ledd 

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 

Kommentarer 

Drøfting av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap med eierkommunene før behandlingen i 

representantskapet er tatt ut. Dette har ikke skjedd i praksis og fremstår som uryddig i 
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forhold til eierstyring. Det er gjennom representantskapet eierne skal utøve sin styring ved 

at eierne kan instruere sin representant. 

Når innsynsretten er omformulert til «har rett til» er det for å klargjøre at kommunene må 

be om dette dersom man er interessert i det. 

Seks-ukers fristen er gjort gjeldende for alle saksdokumenter i § 5. 

Kommunale regnskapsprinsipper ble vedtatt i representantskapet ref. sak R-12/2012. 

Oversikt over endringer i eierandelene 

1.1.2012 

Kommune 

Ant. 

innbyggere Eierandel 

Aurskog-Høland 14 905 5,9 

Eidsvoll 21 621 8,5 

Fet 10 626 4,2 

Gjerdrum 6 152 2,4 

Hurdal 2 657 1,0 

Lørenskog 33 709 13,2 

Nannestad 11 362 4,5 

Nes 19 462 7,6 

Nittedal 21 454 8,4 

Rælingen 16 170 6,3 

Skedsmo 49 698 19,5 

Sørum 16 091 6,3 

Ullensaker 31 044 12,2 

Sum 254 951 100,0 

1.1.2013 

Kommune 

Ant. 

innbyggere Eierandel 

Aurskog-Høland 15 260 5,9 

Eidsvoll 22 142 8,5 

Fet 10 810 4,2 

Gjerdrum 6 264 2,4 

Hurdal 2 685 1,0 

Lørenskog 34 320 13,2 

Nannestad 11 505 4,4 
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Nes 19 819 7,6 

Nittedal 21 971 8,5 

Rælingen 16 420 6,3 

Skedsmo 50 532 19,5 

Sørum 16 363 6,3 

Ullensaker 31 743 12,2 

Sum 259 834 100,0 

IKS-lovens § 4, 2. ledd tilsier at følgende endringer i selskapsavtalen skal gjøres av 

kommunestyret: 

 Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet.

 Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen.

Dette berører de foreslåtte endringene i selskapsavtalens § 8 og 9. Sekretariatsleder ønsker 

imidlertid å legge alle endringene frem for eierkommunene. 

Sekretariatsleder innstilling til styret 

1. Styret vedtar de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:

 Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og

oversendes eierkommunene for videre behandling.

Styrets behandling 

Sekretariatsleder orienterte. 

Styret hadde flere innspill som tas inn, og anbefalte å sende selskapsavtalen til 

eierkommunene for å be om innspill til de endringene som er foreslått. 

Det ble fremmet et nytt forslag til vedtak: 

Styret drøftet de foreslåtte endringene i selskapsavtalen og vedtok å oversende 

avtalen til eierkommunene med anmodning om innspill. Styret kommer tilbake til saken i 

neste møte. 

Styrets enstemmige vedtak 

Styret drøftet de foreslåtte endringene i selskapsavtalen og vedtok å oversende 

avtalen til eierkommunene med anmodning om innspill. Styret kommer tilbake til saken 

i neste møte. 

Sign. Utskrift 
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Lørenskog 12.3.14 

Rett utskrift bekreftes. 

Mona Moengen 

Sekretariatsleder 
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SÆRUTSKRIFT STYREMØTE I ROKUS IKS 
Sted Lørenskog rådhus, møterom 360 

Tid Tirsdag 21.01.14 kl. 16.00 

Tilstede, medlemmer Torgun M. Bakken - leder 

Torbjørn Ø. Rud – nestleder 

Bjørn Arne Tronier 

Fraværende 

Varamedlemmer 

Andre Sekretariatsleder Mona Moengen 

Behandlede saker Sak nr. S-1/2014-5/2014. 

Sak nr. Sak Møtedato 
S-4/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalg-

sekretariat IKS 

21.1.2014 

Saksbehandler 

Mona Moengen 

Saksdokumenter 

2. Innkomne innspill fra kommunene.

3. Forslag til revidert selskapsavtale.

Saksopplysninger 

Styret vedtok på forrige møte å oversende forslag til revidert selskapsavtale til 

eierkommunene med anmodning om innspill (S-sak 26/2013). Det har kommet innspill fra Nes, 

Rælingen og Sørum kommune, se vedlegg til saken.  

Nedenfor presenteres forslag til endringer i selskapsavtalen med kommentar. Deretter 

presenteres kommunenes innspill.  

§ 5 Styret

De to første setningene i 5. ledd strykes. Frister for utsendelse av møteinnkalling og 

saksliste samt hvem som skal ha tilsendt dokumentene er tatt inn i § 12 Representantskapet. 

Kommentarer 

Dagens selskapsavtale inneholder ingen frist for innkalling, kun en frist for å legge frem 

saksdokumenter i forbindelse med behandlingen av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 

for eierkommunene seks uker før møtene i representantskapet. Dette innebærer at det er 

IKS-lovens § 8, 2. ledd som gjelder, en frist på fire uker. Fra kommuner har det kommet 

ønske om en seks-ukers frist. 



________________________________________________________________________________ 

8 

§ 8. Eierandel 

Deltakernes eier- og ansvarsandeler er fordelt etter folketallet i kommunene. Tabellen er 

rettet opp, da eierandelene i selskapsavtalen var oppgitt å være over 100 %, ref. sak R-

09/2012. 

Kommunenes eierandel pr. 1.1.2011 er etter rettingen: 

Kommune 

Ant. 

innb.1 Eierandel 

Aurskog-Høland 14 632 5,9 

Eidsvoll 21 128 8,5 

Fet 10 431 4,2 

Gjerdrum 5 990 2,4 

Hurdal 2 619 1,0 

Lørenskog 33 308 13,3 

Nannestad 11 128 4,5 

Nes 19 049 7,6 

Nittedal 21 165 8,4 

Rælingen 15 920 6,4 

Skedsmo 48 752 19,5 

Sørum 15 686 6,3 

Ullensaker 30 081 12,0 

Sum 249 889 100 

1) Kilde SSB: www.ssb.no/folkendrkv/tab-2011-02-24-02.html

2. ledd strykes og erstattes med:

Eierandelene over skal revideres hvert fjerde år og beregnes forholdsmessig etter 
innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar i 
året etter et kommunevalg. Selskapet utarbeider en oversikt over eierandelen som vedtas av 
eierkommunene. 

Kommentarer 

Nåværende selskapsavtale innebærer revidering av eierandelene hvert år. Det er imidlertid 

minimale endringer i eierandelene fra år til år. Fra 2011 til 2012 var det en kommune som økte 

sin eierandel med 0,2 % og to kommuner som reduserte sin eierandel med 0,1 % hver. Fra 

2012 til 2013 var det en kommune som økte sin eierandel med 0,1 % og en som reduserte sin 

eierandel med 0,1 %. Dette er bakgrunnen for forslaget om å revidere eierandelene hvert 

fjerde år. Endring av eierandeler må vedtas av eierkommunene ref. IKS-loven § 4.2. 

I og med at reguleringen knyttes til 1. januar i året etter et kommunevalg vil første 

regulering skje etter to år, 1. januar 2016. Deretter hvert fjerde år. 
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§ 9. Driftskostnader 

Vi foreslår å endre fordelingsnøkkelen for driftskostnadene:  

40 % fordeles etter kommunens eierandel i inneværende år og 60 % fordeles etter registrert 
tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. 

Kommentarer 

Denne fordeling er omvendt av dagens fordeling som innebærer 60 % etter innbyggertall og 

40 % etter tidsforbruk. Etter at selskapet har vært fullt ut operativt i nesten ett år kan vi 

ikke se at det er noen direkte sammenheng mellom kommunestørrelse og tidsforbruket på den 

enkelte kommune. Større vekt på tidsforbruk vil fremstå som en mer rettferdig fordeling 

eierne imellom. 

I nåværende selskapsavtale legges innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar inneværende år 

til grunn. Det at man nå legger eierandelen til grunn har sammenheng med endringen i § 8, 

siste ledd. I og med at eierandelen beregnes ut i fra innbyggertallet blir det i praksis det 

samme, men reguleringen skjer hvert fjerde år. (Etter to år første gang.) 

§ 11. Representantskapets oppgaver og myndighet 

1. ledd, 4. kulepunkt

 fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer. 

Kommentarer 

Representantskapet har tidligere (sak R-11/2012) besluttet at fastsettelse og utbetaling av 

godtgjørelse til representantskapets medlemmer gjøres av den enkelte kommune med den 

begrunnelse at vervet er å anse som et kommunalt tillitsverv jf. Kommuneloven § 42. Dette 

medfører at det er kommunestyret selv som må fastsette satsene for godtgjøring av 

arbeidet og at det ikke er IKS-ene som bør gjøre det. Kommunaldepartementet har i brev av 

26.11.2013 kommet til tilsvarende konklusjon når det gjelder fastsetting og utbetaling av 

godtgjørelse for leder. Sekretariatet legger derfor til grunn at dette også gjelder for 

nestledervervet. 

12. Representantskapets møter 
Nytt 2. ledd foreslås: 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst seks ukers varsel. Møteinnkalling 
med saker skal sendes både representantskapets medlemmer og eierkommunene v/ 
rådmannen. Protokoll skal sendes representantskapets medlemmer og eierkommunene v/ 
rådmannen så snart den er undertegnet.  

Kommentarer 

Dagens selskapsavtale inneholder ingen frist for innkalling, kun en frist for å legge frem 

saksdokumenter i forbindelse med behandlingen av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 
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for eierkommunene seks uker før møtene i representantskapet. Dette innebærer at det er 

IKS-lovens § 8, 2. ledd som gjelder, en frist på fire uker. Fra kommuner har det kommet 

ønske om en seks-ukers frist. 

§ 13 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

Nytt 2. ledd foreslås: 

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Eierkommunene 
har rett til fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. 

Kommentarer 

Drøfting av økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap med eierkommunene før behandlingen i 

representantskapet er tatt ut. Dette har ikke skjedd i praksis og fremstår som uryddig i 

forhold til eierstyring. Det er gjennom representantskapet eierne skal utøve sin styring ved 

at eierne kan instruere sin representant. 

Seks-ukers fristen er gjort gjeldende for alle saksdokumenter i § 5. 

14. Regnskapsføring

Nytt førsteledd foreslås:  

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 

Kommunale regnskapsprinsipper ble vedtatt i representantskapet ref. sak R-12/2012. 

Innspill fra kommunene 

Rælingen støtter forslagene til endringer i selskapsavtalen. 

Sørum foreslår at § 5 beholdes uendret. Sekretariatet foreslår å opprettholde 

endringsforslaget med den begrunnelse som er gitt. 

Sørum støtter styrets forslag til endring av § 8. 

§ 11: Nes tar til orde for at representantskapets medlemmer skal ha samme godtgjørelse og

at den skal utbetales av Rokus. Sørum mener at også godtgjøring til representantskapets 

leder og nestleder skal utbetales av den kommunen disse representerer. 

Vi viser i denne forbindelse til skriv fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 13.5.09 

og 26.11.13, hvor det fremkommer at det er kommunestyret selv som må fastsette satsene, 

og at medlemmer av representantskap i IKS-er ikke bør få utbetalt godtgjøringen fra 

selskapet. 

§ 12. Sørum foreslår at innkalling skal skje med minst 8 ukers varsel av hensyn til forsvarlig 

saksbehandling av eierstyringssaker.  Sekretariatet foreslår å opprettholde 6 ukers fristen, 

som er 2 uker lenger enn IKS-loven fastsetter.  
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§13: Nes mener at det må være en selvfølge at eierkommunene uoppfordret får tilsendt

økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap slik at sakene kan tas opp med kommunens 

representant i god tid før møtene. Sørum ønsker å beholde opprinnelig formulering i 2.ledd. 

Sekretariatet foreslår å opprettholde endringsforslaget med den begrunnelse som er gitt. 

Rælingen ber om at anbefaling nr. 9 og 11 i KS Eierforum innarbeides i selskapsavtalen. 

Konkret foreslås følgende:  

 Ved valg av styremedlemmer skal det sikres at styret som kollegialt organ besitter

både generalist- og fagspesifikk kompetanse, herunder juridisk og økonomisk

kompetanse, samt kommunal kunnskap. Kravet til kompetansen skal vurderes konkret i

lys av selskapets formål.

 Det skal legges til rette for at styrets medlemmer jevnlig gis mulighet for å delta på

ekstern opplæring om tema ansvar, oppgaver og rollefordeling i et interkommunalt

selskap.

 Styret skal sørge for at det utarbeides en instruks for selskapets daglige leder.

Kommentar 

Slik kompetansekravet er spesifisert, mener sekretariatet mener at det vil kunne være 

begrensende i forhold til et styre som kun har 3 representanter. Vi foreslår derfor å ta 

dette inn mer generelt i  

§6. Valgkomite  

Utvidelse av 4.ledd: 

Valgkomitéens oppgave er å finne frem til kandidater til styret som valgkomitéen anser best 
kvalifisert til å inneha vervene. Krav til kompetanse skal vurderes konkret i lys av selskapets 
formål. Komitéen foreslår også hvem som skal være styrets leder og nestleder. 

§5 Styret

Andre og tredje kulepunkt tas inn som en utvidelse av 2. og 3. ledd:  

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er 
tillagt representantskapet. Det skal legges til rette for at styrets medlemmer jevnlig gis 
mulighet for å delta på ekstern opplæring om tema ansvar, oppgaver og rollefordeling i et 
interkommunalt selskap. 

Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke 
er til hinder for dette. Styret skal sørge for at det utarbeides en instruks for selskapets 
daglige leder. 
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Hvilke endringer skal besluttes av kommunestyret 

IKS-lovens § 4, 2. ledd tilsier at følgende endringer i selskapsavtalen skal gjøres av 

kommunestyret: 

 Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet.

 Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen.

Sørum tar til orde for at alle endringer skal vedtas av eierkommunene. 

Kommentar 

Sekretariatet mener at det ikke er grunnlag for å stramme inn i forhold til IKS-loven på 

dette punkt når det gjelder Rokus. 

Sekretariatsleder innstilling til styret 

3. Styret vedtar de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.

4. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:

 Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og

oversendes eierkommunene for videre behandling.

Styrets behandling 

Styret drøftet forslaget og foretok visse endringer: Teksten i § 5 beholdes. Teksten «i 

inneværende år» i § 9 strykes. 

Styrets vedtak 

1. Styret slutter seg til det fremlagte forslaget med de endringer som fremkom i

møtet.

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:

 Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og

oversendes eierkommunene for videre behandling.

Sign. Utskrift 

Lørenskog 12.3.14 

Rett utskrift bekreftes. 

Mona Moengen 

Sekretariatsleder 
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SÆRUTSKRIFT STYREMØTE I ROKUS IKS 

Sted Lørenskog rådhus, møterom 530 

Tid Tirsdag 11.03.14 kl. 16.00 

Tilstede, medlemmer Torgun M. Bakken - leder 

Torbjørn Ø. Rud – nestleder 

Bjørn Arne Tronier 

Fraværende 

Varamedlemmer 

Andre Sekretariatsleder Mona Moengen 

Behandlede saker Sak nr. S-6/2014 - 112014 

Sak nr. Sak Møtedato 
S-12/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalg-

sekretariat IKS 

11.3.2014 

S-4/2014 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalg-

sekretariat IKS 

21.1.2014 

S-26/2013 Revisjon av selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalg-

sekretariat IKS 

19.11.2013 

Saksbehandler 

Mona Moengen 

Saksdokumenter 

4. Forslag til revidert selskapsavtale til styremøtet 11.3.14-

Saksopplysninger 

Styret behandlet revisjon av selskapsavtalen 19.11.13, og besluttet å oversende forslag til 

revidert selskapsavtale til eierkommunene med anmodning om innspill. Det kom innspill fra 

Nes, Rælingen og Sørum kommune. Innspillene ble tatt inn og behandlet i styremøte 21.1.14. 

Når saken kommer til ny behandling, er det ut fra et ønske om at kommunenes eierandeler 

ikke skal knyttes til finansiering av selskapet. IKS-lovens § 4, 2. ledd tilsier at den enkelte 

deltakers eierandel i selskapet skal gjøres av kommunestyret. Dette er nærmere forklart 

under.  

§ 8. Eierandel 

Nytt første ledd og oppdatert tabell: 

Deltakernes eier- og ansvarsandeler fordeles etter folketallet i kommunene. Kommunenes 
eierandel pr. 1.1.2014 er: 
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Vi foreslår at 2. ledd strykes. 

Kommentarer 

Forslaget innebærer at eierandelen ligger fast. Nåværende selskapsavtale innebærer at 

revisjon av selskapsavtalen må vedtas av kommunestyrene i alle eierkommunene hvert år. 

IKS lovens opplegg er at kommunenes ansvars- og eierandel først og fremst er relevant om en 

av eierkommune ønsker å trekke seg ut av samarbeidet (uttreden), eller at selskapet oppløses 

(oppgjør). Det er en forholdsvis krevende administrativ øvelse å endre avtalen på dette punkt 

årlig og kjøre det igjennom i alle de 13 eierkommunene. Videre er det minimale endringer i 

eierandelene, noe som fremgår av tabellen under. Vi vurderer det derfor slik at merarbeidet 

med å saksbehandle og vedta endringen i 13 kommuner ikke står i forhold til behovet for å 

foreta endringer. 

Kommunenes eierandel pr. 1.1.2011 og pr 1.1.2014: 

Kommune 

Ant. innb. 

20111 Eierandel 

Ant. innb. 

20142 Eierandel 

Endring 

eierandel 

Aurskog-Høland 14 632 5,9 15 500 5,9 0 

Eidsvoll 21 128 8,5 22 689 8,5 0 

Fet 10 431 4,2 11 048 4,2 0 

Gjerdrum 5 990 2,4 6 292 2,4 0 

Hurdal 2 619 1,0 2 695 1,0 0 

Lørenskog 33 308 13,3 34 697 13,1 -0,2 

Nannestad 11 128 4,5 11 707 4,4 -0,1 

Nes 19 049 7,6 20 164 7,6 0 

Nittedal 21 165 8,4 22 385 8,5 0,1 

Rælingen 15 920 6,4 16 806 6,3 -0,1 

Skedsmo 48 752 19,5 51 188 19,4 -0,1 

Sørum 15 686 6,3 16 918 6,4 0,1 

Ullensaker 30 081 12,0 32 438 12,3 0,3 

Sum 249 889 100 264 527 100 

1) Kilde SSB: www.ssb.no/folkendrkv/tab-2011-02-24-02.html

2) Kilde SSB: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2014-02-20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=164156

§ 9. Driftskostnader 

Det imidlertid et ønske om at fordelingen av driftskostnadene skal baseres på innbyggertall. 

Vi foreslår å endre fordelingsnøkkelen for driftskostnadene slik:  
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40 % fordeles etter innbyggertall ra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar og 60 % 
fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i 
regnskapsåret. 

Kommentarer 

Denne fordeling er omvendt av dagens fordeling som innebærer 60 % etter innbyggertall og 

40 % etter tidsforbruk. Etter at selskapet har vært operativt i ett år kan vi ikke se at det 

er noen direkte sammenheng mellom kommunestørrelse og tidsforbruket på den enkelte 

kommune. Større vekt på tidsforbruk vil fremstå som en mer rettferdig fordeling eierne 

imellom. 

Forslag til vedtak: 

3. Styret slutter seg til det fremlagte forslaget.

4. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:

 Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og

oversendes eierkommunene for videre behandling.

Styrets behandling 

Styret slutter seg til at det legges frem et eget saksfremlegg for representantskapet men 

at saksfremleggene som styret har behandlet legges ved saken. 

Styrets vedtak 

1. Styret slutter seg til det fremlagte forslaget.

2. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:

 Revidert selskapsavtale for Romerike kontrollutvalgsekretariat vedtas og

oversendes eierkommunene for videre behandling.

Sign. Utskrift 

Lørenskog 12.3.14 

Rett utskrift bekreftes. 

Mona Moengen 

Sekretariatsleder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

R-06/2014 Elektronisk arkiv og journalsystem 22.3.2014 

S-09/2014 Elektronisk arkiv og journalsystem 11.3.2014 

Saksbehandler 

Mona Moengen 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Rokus har arkivplikt for dokumentene til kontrollutvalget, og kravene til journalføring 

og arkiv er de samme som for andre offentlige organer. Vi har egen arkivplan og 

arkivnøkkel som også omfatter driften av selskapet. I dag journalføres inngående og 

utgående saker fortløpende i et Excel-ark, og arkivet er papirbasert. Sekretariatet 

ønsker å gå over til elektronisk sak og arkivsystem, da dette er mer effektivt og 

reduserer mulighet for å gjøre feil.  

NKRF har nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å komme med forslag til hvordan 

NKRF kan bidra til å løse medlemsbedriftenes behov for løsninger/verktøy på faglige 

og administrative områder.  Sekretariatsleder sitter i arbeidsgruppen. I denne 

forbindelse gjennomførte NKRF en undersøkelse som viser at 57 % av sekretariatene 

allerede har elektronisk journal og sak- arkivsystem. De aller fleste har kjøpt en 

adskilt arkivdel i kontorkommunens system. Systemer som er i bruk er Websak, Visma 

Enterprise, Public 360, ND kontor, ePhorte, ESA og Doculive. Undersøkelsen gir ikke 

entydige signaler mht. hvilke systemer som fungerer godt.  

Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport til styret i NKRF i mars. Foreningens rolle på 

dette felt vil etter alt å dømme ikke være å delta på anskaffelsesiden, men mer 

opptre som koordinator og formidler av kontakt mellom medlemmene. 

Det er stor prisforskjell på å kjøpe systemet selv og kjøpe seg inn i kontorkommunens 

system. Typiske kostnader ved å kjøpe seg inn i et system har ligget på i underkant av 

100 000 og de årlige driftskostnader ligger på rundt 20 000.- pr år. Ut fra en 

vurdering av nytte og kostnader mener sekretariatsleder at en anskaffelse av sak- 

arkivsystem innenfor slike rammer er en realistisk mulighet. 

Anskaffelse av eget system ligger på minimum 300 000.- kroner, og er ikke realistisk 

å gjennomføre for et selskap av vår størrelse. 



________________________________________________________________________________ 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS | Postadresse: Lørenskog rådhus, postboks 304, 1471 Lørenskog | 

Besøksadresse: Hasselveien 6, Lørenskog | Telefon: 67 93 45 80/990 20 717 | E-post: monmoe@lorenskog.kommune.no | www.rokus.no 
 
 

14 

Romerike Revisjon er i etableringsfasen, og vil anskaffe et sak- arkivsystem. En 

mulighet er å gå til felles anskaffelse sammen med dem og eventuelt andre, gitt at 

prisen blir lav nok. 

  

Sekretariatet har ikke i dag en forskriftsmessig oppbevaring (brannsikker) av 

arkivert materiale. Foreløpig står alle dokumentene i permer på de ansattes kontor. 

Ved utgangen av 2014 vil vi måtte kjøpe arkivplass for dette, da det ikke lenger vil 

være plass på kontorene.  

 

Sekretariatsleder anbefaler på denne bakgrunn at hun får mandat til å gå til 

anskaffelse av et sak- arkivsystem, og at anskaffelsen finansieres ved bruk av 

fondsmidler.  

 

Sekretariatsleders innstilling  

1. Sekretariatsleder får fullmakt til å anskaffe et sak-arkivsystem. 

2. Det settes av inntil 150 000 kroner til innkjøp og drift av sak- arkivsystem. 

Investeringen finansieres ved bruk av fond. 

3. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

a. Sekretariatsleder får fullmakt til å anskaffe et sak-arkivsystem.  

b. Det settes av inntil 150 000 kroner til innkjøp og drift av sak- 

arkivsystem. Investeringen finansieres ved bruk av fond. 

 

Styrets behandling 

Sekretariatsleder redegjorde for forslaget. 
 

Styrets enstemmige vedtak  

1. Sekretariatsleder får fullmakt til å anskaffe et sak-arkivsystem. 

2. Det settes av inntil 150 000 kroner til innkjøp og drift av sak- arkivsystem. 

Investeringen finansieres ved bruk av fond. 

3. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

a. Sekretariatsleder får fullmakt til å anskaffe et sak-arkivsystem.  

b. Det settes av inntil 150 000 kroner til innkjøp og drift av sak- 

arkivsystem. Investeringen finansieres ved bruk av fond. 

 

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet 

1. Sekretariatsleder får fullmakt til å anskaffe et sak-arkivsystem. 

2. Det settes av inntil 150 000 kroner til innkjøp og drift av sak- arkivsystem. 

Investeringen finansieres ved bruk av fond. 

3. Saken oversendes representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

a. Sekretariatsleder får fullmakt til å anskaffe et sak-arkivsystem.  

b. Det settes av inntil 150 000 kroner til innkjøp og drift av sak- 

arkivsystem. Investeringen finansieres ved bruk av fond. 
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Representantskapets behandling 
 

 

Representantskapets vedtak 

 

 

 

 

Sign. 

 

 

Utskrift 

 
 




