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Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
 

 

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. 

 

Eierskapskontroll har følgende to hovedproblemstillinger, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 14: 

 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? 

 

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. 

 

Kontrollene i Romerike Krisesenter IKS, ROAF IKS og Norasonde AS er en eierskapskontroll som 

ikke omfatter forvaltningsrevisjon.  

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2014 Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS. 18.3.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Vedlegg: Rapport fra eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 

 

 

Saksopplysninger 
Eierskapskontrollen er utført for kontrollutvalgene på Østre og Nedre Romerike. Revisjonens 

vurderinger og anbefalinger vil gjelde for alle eierkommuner, slik at alle eierkommuner får rapporten 

til behandling. 

 

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

representantskapsmedlemmene er blitt gitt anledning til tilbakemelding ved besvarelse av et 

egenmeldingsskjema. Det er også gjennomført intervju med styreleder og daglig leder. 

 

Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger er slik: 

 

 Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, 

endringer av selskapsavtalen og rammene for eierstyringen og rapportering som kreves fra 

selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall vurderes for en 

periode fremover. 

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet. 

 

Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til 

Romerike Krisesenter IKS, og selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er satt opp fra 

eierne. 

 

Når det gjelder anbefalingen om å vurdere å opprette et felles eierforum må det bli opp til 

kommunene å finne en hensiktsmessig løsning. Det kan være en løsning at dette eierforum består av 

representantskapets medlemmer hvor en drøfter eierspørsmål ut over de formelle rammer som 

gjelder for representantskapsmøter. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at:  

 

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering av et eventuelt eierforum i  

    Romerike krisesenter IKS. 

 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger: 

 

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2012-2015 som er vedtatt av 

kommunestyrene i Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, og Rælingen. Kontrollutvalgene i Fet, Sørum, 

Aurskog-Høland og Nes har denne selskapskontrollen på sin plan først i 2015.  

 

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

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

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

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

2004 nr. 905.  

 

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

eierinteresser i Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og 

forutsetninger. Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  

 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollen er utført av Nedre Romerike distriktsrevisjon i samarbeid med Østre Romerike 

revisjonsdistrikt (ØRR). Leder for forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller (ØRR) har utført  

kapittel 7. 

 

2 METODE 
 

Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

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

 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Problemstilling 2: 

Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og 

normer for drift og ledelse av et selskap? 
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Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 

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

identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  

 

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

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

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

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

kontrollen.  

 

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

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

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

 

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

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

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

av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      

 

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

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

har vedtatt. 

 

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

egenerklæringsskjema. Skjemaet ble sendt alle representantskapsmedlemmene selv om selve 

kontrollen avgrenser seg til de 8 eierkommunene som faller inn under NRD og ØRRs distrikter. 

Dette ble gjort for å få et helhetsbilde av eierstyringen.  

 

Det var 7 av 14 representanter returnerte skjema, 6 av representantene hadde besvart spørsmålene. 

De 6 svarene (Fet, Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Aurskog-Høland og Hurdal) var 

gjennomgående velfunderte, grundige og konsistente.  På denne måten har de bidratt til å skape 

tydelighet og transparens rundt gjennomføringen av denne eierskapskontrollen.  

 

Det er også gjennomført intervju med styreleder og daglig leder i selskapet. 

 

Rapporten har vært på høring blant alle representantskapsmedlemmene, også dette for å sikre et så 

korrekt bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  

 

 

 

 

http://www.purehelp.no/
file://vmskinfil02/../Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no
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3 KILDER SOM BAKGRUNN FOR REVISJONENS 
VURDERINGER 

 

3.1 Innledning 
De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en virksomhet. I dette 

prosjektet vurderes data opp mot: 

 

 Lover og forskrifter 

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 

o KS Eierforums 19 anbefalinger for eierstyring  

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

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

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

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

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

 

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

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

sammenheng de er relevante.  

 

3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

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

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

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

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

 

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

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

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at 

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

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

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

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

representantskapet. 

 

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

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

deres. 
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3.3 Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi 

brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. 

Krisetilbudet skal omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en 

døgnåpen krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal 

bestå av alle de fire tjenestene. 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

 

3.4 Lov om offentlige anskaffelser 

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

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

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

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

likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger regelverket 

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

 

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

anskaffelsen og hvilke kontraktstype det er snakk om
1
, kommer ulike deler av forskriften til 

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

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

avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen. 

 

3.5 Anbefalinger for god eierstyring 

 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

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

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. I nyhetsmeldingen som 

ble gitt ut i forbindelse med lanseringen av anbefalingene var budskapet; – gjør som anbefalingen 

sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene. I den sist oppdaterte 

versjonen (februar 2010) omtaler KS nitten tema med tilhørende anbefalinger:  

 

 

 

 

                                                 
1
 For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal anskaffes. 

Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  
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KS anbefalinger for god eierstyring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 

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

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag. Meldingen skal danne rammeverket for 

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

systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

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

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

å sikre forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det 

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

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

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

selskapet som tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet 

og styringen av dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av 

eierskapet. Den bør også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative 

eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha 

interesse av kommunen som eier av selskaper. (s.163 – 164). 

 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger  

3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

4. Vurdering og valg av selskapsform  

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunenes interesser i 

selskaper  

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av eiermøter  

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

12. Styresammensetning i konsernmodell  

13. Oppnevnelse av vararepresentanter  

14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

15. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

19. Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale 

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

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

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

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

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

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

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

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

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

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

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

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

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

 

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

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

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

selskaper. (…)Strategien skal innholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for 

det enkelte selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt 

eierskap. I selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål 

med sitt eierskap.” 

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

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

formuleringen av formålsparagrafen. I tilegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte 

selskap, gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen 

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

 

Om generell eierstyring i Romerike Krisesenters selskapsavtale  

For alle IKSer er selskapsavtalen obligatorisk. Den er det rettslige grunnlaget for samarbeidet 

mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som 

stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet, jfr. IKS-loven § 4.   

 

IKS-loven regulerer mange forhold rundt selskapet, men åpner også for avtalefrihet på enkelte 

områder. Ufravikelige lovregler stiller således grenser for hva vedtektene kan inneholde. Endringer 

i selskapsavtalen må behandles slik selskapsavtalen krever, og dreier endringene seg om forhold 

som nevnt i IKS-loven § 4, 3.ledd skal de i tillegg vedtas av kommunestyrene selv, jf. § 4, 1.ledd.  

 

Hvordan selskapsavtalen beskriver og regulerer selskapets formål er et viktig element i en 

selskapskontroll, med andre ord må selskapskontrollen vurdere om selskapet driver innfor det 

formålet eierne har satt opp.  
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I tillegg kan selskapsavtalen innholde eierstyringselementer som må følges. Følgende bestemmelser 

i vedtektene til Romerike Krisesenter IKS er særlig viktige: 

 Selskapets formål 

 Representantskapets møter og oppgaver 

 Valg av styret, styrets myndighet 

 Informasjon til eierne 

 Endring av selskapsavtalen 

 Årsmelding og økonomirapport 

 

 

4 NÆRMERE OM ROMERIKE KRISESENTER IKS 
Selskapet er eiet av 14 kommuner, og samtlige kommuner er representert med en stemme hver i 

representantskapet. Representantene er valgt for 4 år av gangen, og valgperioden skal følge 

kommunestyrets valgperiode. 

 

Organisasjonskart fra årsrapporten for 2012: 
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De 14 eierkommunene er: 

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

Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk. Kommunenes eier- og ansvarsedel i selskapet 

fastsettes etter innbyggerantall og skal i følge selskapsavtalen revideres årlig. 

 

Selskapet styre har 5 medlemmer, ett av disse er valgt av de ansatte. Representantskapet velger 

styrets leder. Styret består av følgende personer: 

 

Styreleder: Kari Hauge 

Nestleder: Erland Vestli 

Styremedlemmer: Dag Jørgensen, Tone Trøen, Sissel Ryen og, Elin Margrethe Udnes (ansattevalgt) 

 

Fungerende daglig leder har i 2012 vært Renate Iversen. Ny daglig leder Laila Durani tiltrådte 

stillingen 01.12.2013. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottok i 2012 8,9 mill i tilskudd fra sine eierkommuner. Netto 

driftsresultat var 1,6 mill. I følge årsrapporten har det i gjennomsnitt hatt bodd 18 personer daglig 

på senteret, og dette betyr at kapasiteten er fullt utnyttet.  

  

Selskapet bygger nå nytt Krisesenter som skal stå klart til innflytting sommeren 2014. 

 

 

5 EIERMEDLINGER - RAMMEVILKÅR FOR EIERSTYRING 
 

 

5.1 Kommunenes eiermeldinger 

5.1.1 Innledning 

 

I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av Romerike 

krisesenter IKS.  

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
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Til grunn for revisjonenes vurderinger legges KS-anbefaling nr. 2: 

 ” Utarbeidelse av eierskapsmelding:  

Kommunene skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige 

rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelsen av en eierskapsmelding. 

Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og evalueres hver år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen 

skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige 

rettsubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunenes årsberetning.” 

 

 

5.1.2 Har kommunene tilfredsstillende eiermeldinger og er Romerike 
Krisesenter IKS omtalt i disse? 

 

Alle 8 kommunene har eiermeldinger som er vedtatt av kommunestyrene. Revisjonens 

gjennomgang viser at alle meldingene i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som KS 

eierforum anbefaler for eiermeldinger. 

 

Gjennomgående er meldingene delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for 

eierstyring og en del med oversikt over selskapene kommunen eier. I denne gis det også gjerne en 

kort oppsummering av statusen og organiseringen til selskapet.  

 

Prinsippene for forankring av den løpende eierstyringen med selskapet er utformet forskjellig fra 

kommune til kommune. De fleste kommunene legger opp til en forankring i kommunen av alle, 

eller de viktigste saker som skal avgjøres i representantskapet (eierstyringssløyfen som er beskrevet 

nærmere under punkt 6.3), så vidt revisjonen har forstått gjelder dette både i Skedsmo, Nittedal, 

Rælingen, Lørenskog, Fet og Sørum.  

 

Aurskog Høland legger i sin eiermelding opp til årlige eiermøter, og definerer dette som møter der 

kommunestyret får informasjon om selskapene, og der eierstrategier overfor selskapene drøftes. Nes 

kommune har sluttet seg til en eiermelding som er utarbeidet av Øvre Romerike utvikling, men slik 

revisjonene har skjønt det jobber de også selv med å få på plass en egen eiermelding.  

 

Revisjonen har videre merket seg det er svært ulikt hvor ofte kommunestyrene har eiermeldingene 

til behandling. Noen behandler disse årlig, andre har eiermeldinger som sist ble 

kommunestyrebehandlet i 2008. Enkelte eiermeldinger har regulert hvor ofte meldingen skal 

revideres, andre har det ikke. Det betyr også at i mange av eiermeldingene er omtalen av 

Krisesenteret ikke i tråd med dagens organisering av senteret, se nærmere om dette i 

gjennomgangen av kommunenes eiermeldingene som er gjengitt i vedlegg 1. 

  

Revisjonen vil legge til at årsregnskapene til kommunene som oftest inneholder en oversikt (note til 

regnskapet) over kommunens eierskap og engasjementer i interkommunale sammenslutninger.  

 

 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                               Selskapskontroll med Romerike Krisesenter IKS                                                                                                                  

10 

 

 

6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN I ROMERIKE 
KRISESENTER IKS?  

 

6.1 Innledning 

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

anbefalingene og som også er nedfelt i de fleste av kommunenes eiermeldinger er fulgt opp i praksis 

i forhold til Krisesenteret IKS. 

 

Kapittelet svarer på problemstilling nr 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

styremøter og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra 

representantskapsmedlemmene i deres egenerklæringsskjema til revisjonen.  

 

Første tema tar utgangspunkt i selskapsavtalen og ser nærmere på formålet med selskapet, valg av 

selskapsform og revidering av selskapsavtalen (6.2). Deretter ser vi nærmere på den løpende 

eierstyringen i forhold til saker som skal behandles i eierorganene (”eierstyringssløyfen”) og andre 

særlig eierstyringsgrep i dette selskapet (6.3 og 6.4).  

 

6.2 Selskapsavtalen. Eierstrategier og valgt selskapsform for 
Romerike Krisesenter IKS  

6.2.1 Valg av selskapsform 

Romerike Krisesenter var frem til 2011 organisert under Skedsmo kommune som et 

interkommunalt samarbeid med eget styre. Senteret ble omorganisert til et IKS i 2011. Selskapet ble 

registrert i Brønnøysundregistrene 16.11.2011.  

 

Da selskapet ble dannet var det diskusjon blant kommunene om IKS var den rette selskapsformen. 

Noen mente at en vertskommunemodell etter kommuneloven kapittel 5A ville være en bedre 

sammenslutningsform for denne typen virksomhet. Flertallet landet likevel på at IKS-formen ville 

passe, og senteret ble derfor etablert under denne selskapsformen. 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 
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Senere har en av eierkommunene (Rælingen) på nytt reist spørsmål ved den valgte 

sammenslutningsformen. I brev av 23.04.2013 (til alle eierkommunene) oppfordrer rådmannen i 

Rælingen til å behandle dette på nytt i kommunenes organer. Han fremhever at Krisesenteret 

ivaretar lovpålagte oppgaver som det ikke er samme eierstyringsbehov overfor sammenlignet med 

andre mer forretningspregede virksomheter i interkommunalt samarbeid. Han stiller videre 

spørsmål ved om IKS-formen er den rette siden den krever at selskapet bygger opp en 

administrasjon som har den nødvendige kompetanse og resurser til å ivareta saksbehandlingen som 

kreves mot styret og eierorganene i en slik modell. I protokoll fra representantskapsmøte 

19.11.2013 heter det:  

 

Følgende protokolltilførsel fra Heidi Kielland, Rælingen kommune:  

Rælingen kommune etterspør svar på henvendelse sendt i brev 23.april 2013 til eiere i 

Romerike Krisesenter IKS omhandlende selskapsform i krisesenteret. 

 

Vurdering: 

Revisjonen vurderer det slik at eierkommunene bør blir enige om et tidspunkt for vurderingen av 

sammenslutningsformen som er valgt. Etter revisjonenes oppfatning kan det være uheldig for 

driften av selskapet om organisasjonsformen kontinuerlig står på dagsorden. Da kan det være mer 

hensiktsmessig at eierne samler seg om at selskapet skal ha gjeldende organisasjonsform i noen år 

fremover og at man setter en dato for når dette skal settes på dagsorden igjen, se også vurderinger 

under punkt 6.2.4. Revisjonen er likevel av den oppfatning at vurdering at valg av selskapsform er 

en viktig del av en eierstyringen. 

 

6.2.2  Formål med selskapet (eierstrategier) 

I formålsbestemmelsen i selskapsavtalen kan eierkommunene avklare sitt ståsted og definere sine 

forventninger til selskapet. Hvordan selskapsavtalen beskriver og regulerer selskapets formål er et 

viktig element i selskapskontroll, med andre ord må selskapskontrollen vurdere om selskapet driver 

innenfor det formålet eierne har satt opp. 

 

Formålsbestemmelsen i selskapsavtalen punkt 2 henter sitt mål fra krisesenterlovens krav til hva et 

krisesenter skal inneholde, se omtale av dette under punkt 3.3. I tillegg fremheves det at krisesentret 

skal drive utadrettet virksomhet, samarbeide med øvrig hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke 

være tilknyttet noen bestemt organisasjon eller trossamfunn. Formålsbestemmelsene er ikke revidert 

siden selskapet ble opprettet. 

 

Ut over formålsbestemmelsen er det ikke utarbeidet en egen eierstrategi for dette selskapet.  

 

Daglig leder gir i sitt intervju med revisjonen utrykk for at hun er kjent med formålet og at selskapet 

driver innfor disse rammene.  
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Vurdering: 

Revisjonen mener dette viser at Krisesentret i dag arbeider innenfor de rammene som er gitt i 

formålsbestemmelsen.   

 

6.2.3 Revidering av selskapsavtalen 

Krisesenterets selskapsavtale har etter det revisjonen forstår vært gjenstand for to revideringer.  I 

følge selskapsavtalen krever endringer i avtalen enstemmighet i representantskapet. Revisjonen ser 

grunn til å omtale prosessen rundt første revidering av selskapsavtalen. Vi mener denne prosessen 

illustrerer de utfordringene som har vært med eierstyringen av selskapet. Revisjonen vil bemerke at 

det har vært vanskelig å få oversikt over denne prosessen, men mener følgende oppsummering kan 

være dekkende: 

 

 

24.04.12 - representantskapsmøte: 

 Bygging av nytt krisesenter vedtas 

 Forslag til revidering av selskapsavtalens punkt 3 om at hjemkommunen skal dekke  

sosialhjelpsutgifter til beboerne på senteret (sosialhjelpsrefusjon) 

 

19.09.12 - brev fra selskapet til eierkommunene med forslag om å endre selskapsavtalen på 

følgende punkt: 

 Endring av selskapsavtalens punkt 5.1 ved at selskapets låneramme økes til 60 mill. I tillegg 

bes det om at kommunene stiller garanti for lånet til bygging av nytt senter 

 Endring av selskapsavtalens punkt 3 om sosialhjelpsrefusjon 

 

27.09.12 - Brev/e-post fra selskapet til eierne om rettelser til forslaget om endring av avtalen 

 På bakgrunn av reaksjoner fra eierkommunene rettes formuleringen i selskapsavtalen om 

låneramme. Den var i utgangspunktet formulert i strid med økonomibestemmelsene i 

kommuneloven om forbud mot å lånefinansiere drift  

 

Høsten 2012 - Om behandlingen av saken i eierkommunene: 

Kommunestyrene i eierkommunene vedtar endringen i selskapsavtalen med hensyn til økning av 

lånerammen slik at man holder fremdrift i byggeprosessen (høsten 2012). Flere kommuner vedtar 

ikke garantistillelsen selskapet ber om og viser til at IKS-modellen gjør at garanti ikke er nødvendig 

(eierne har et ubegrenset proratarisk ansvar for selskapets forpliktelser). Flere eierkommuner er 

misfornøyd med saksutredningen med hensyn til endringen i selskapsavtalen punkt 3 om 

sosialhjelpsrefusjon og vedtar således ikke dette punktet. De ber om en ytterligere utredning av 

dette punktet.   

 

Flere av eierne reagerer på saksbehandlingen noe som kommer til uttrykk i saksfremleggene til 

kommunene. Revisjonen har merket seg at kommunene tar opp at ryddighet i saksutredning og 

saksgang er særlig viktig og krevende i et selskap med 14 eiere. Det blir også vist til at selskapets 

utsendelse av sakspapirer har vært noe mangelfull i denne saken, se nærmer om dette under punkt 

6.3.  
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Revisjonen er også kjent med at ett av representantskapsmedlemmene henvendte seg til leder av 

representantskapet i brev av 24.10.12 og ba om at protokollen fra møtet 24.04.12 ble tatt opp til ny 

votering for å avklare omfanget av utbyggingen på nytt (det var dette vedtaket som endringen av 

selskapsavtalens låneramme bygget på). I samme brev utrykkes det også bekymring for manglende 

oppfølging av formaliteter med hensyn til selskapsavtalen til Romerike Krisesenter IKS. 

 

19.12.12 - representantskapsmøte 

 Behandler og godkjenner revidert selskapsavtale med hensyn til endring av avtalens punkt 5 

om økt låneramme. 

 

Våren 2013 starter selskapet opp fornyet revidering med hensyn til punkt 3 om refusjon av 

sosialhjelpsutgifter. Revisjonen har ikke gått nærmere gjennom denne prosessen. 

 

I Brønnøysundregistrene er det ikke registrert noen endring av selskapsavtalen siden selskapet ble 

registrert første gang i 2011. 

 

Vurdering: 

Revisjonene vil peke på at forslag til endringer i selskapsavtalen skal behandles med enstemmig 

tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene for behandling i 

kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.  Når det gjelder forslag til endring 

av selskapsavtalen med hensyn til lånerammen, mener revisjonen at dette ikke ble gjort. 

Representantskapet behandlet dette først i etterkant av kommunestyrebehandlingen i sitt møte i 

desember 2012. Dessuten mener revisjonen at eiernes reaksjoner på saksbehandlingen viser at 

selskapet har utfordringer med hensyn til å forberede denne typen saker som skal til behandling i 

hele 14 kommunestyrer. Revisjonen ser at dette er en krevende administrativ øvelse, og mener 

derfor at det er ekstra viktig med gode rutiner for styret og administrasjonen i selskapet, men det 

krever også god samhandling eierne imellom.  Dette omtales også nærmere under punkt 6.3.  

 

6.2.4 Enkelte andre forhold ved selskapsavtalen 

For øvrig vil revisjonen bemerke noen enkeltforhold ved selskapsavtalen.  

 

I avtalens punkt 4.1.2 om representantskapets oppgaver og myndighet heter det at: 

- fastsette godtgjørelse for representantskapet og styret.  

 

Revisjonen er av den oppfatning at det er i strid med gjeldende rett på området at representantskapet 

fastsetter sin egen godtgjørelse og viser til uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet av 

13.05.2009 og 26.11.2013. I brevet fra departementet fra 2013 skriver de: 

Spørsmålet reises på bakgrunn av et brev fra departementet datert 13. mai 2009. I brevet ga 

vi vårt syn på hvem av eierkommunene eller selskapet som skulle utbetale godtgjørelse til 

representantskapsmedlemmene. Departementets rettslige vurdering var at medlemskap i et 

representantskap i et IKS var å anse som et ”kommunalt tillitsverv”. Reglene om 
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økonomiske rettigheter for den som har et ”kommunalt […] tillitsverv”, jf. kommuneloven § 

42, kom derfor til anvendelse. 

På denne bakgrunn mener revisjonen at det er den enkelte eierkommune som skal fastsette 

godtgjørelsen til sitt representantskapsmedlem og ikke representantskapet selv, jf kommuneloven § 

42.  

 

Som omtalt i punkt 6.2.3 etterlyser eierkommunen sakspapirer fra selskapets organer. I 

selskapsavtalen er det utrykkelig sagt i punkt 4.2.4 at sakspapirer til styremøter og styreprotokoller 

skal sendes eierne v/ rådmannen. Tilsvarende bestemmelse finner man ikke med hensyn til 

representantskapsmøtene. Revisjonen mener at om eierkommunene skal kunne utøve en aktiv 

eierstyring vil en tilsvarende regel for representantskapsmøtene være avgjørende. Det er tross alt 

dette som er eierorganet.  

 

Revisjonen ønsker videre å knytte en kommentar til selskapsavtalen punkt 3 om eierkommunens 

eierandeler og ansvarsandeler som tilsvarer en brøk beregnet på folketallet i eierkommunene. 

Endringer i disse krever vedtak i alle kommunestyrene hos deltakerne.  

 

Selskapsavtalen til Krisesenteret er innrettet slik at deltakerkommunenes årlige tilskuddsplikt er 

koplet til størrelsen på ansvarsdelen, og at denne skal revideres i takt med folketallet hvert år. Med 

andre ord kreves det kommunestyrebehandling i alle 14 eierkommunene årlig. 

 

Så lagt revisjonen har greid å få oversikt over er dette ikke fulgt opp i forhold til endringene i 

selskapsavtalen for Krisesenteret. Revisjonen ser klart at dette er en forholdsvis krevende 

administrativ øvelse og på årlig basis endre avtalen på dette punkt og kjøre det igjennom i alle 

eierkommunene. Revisjonen tillater seg å stille spørsmål ved om dette kunne vært løst på en annen 

måte enn årlig revidering av ansvars- og eierandeler.   

 

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). 

Gitt den administrative belastningen dette er på en ledelse i et krisesenter mener revisjonen det er 

gode grunner til å se på andre løsninger for dette. Revisjonene vurderer det slik at man kan kople 

tilskuddsstørrelse til årlig folketallsendring uavhengig av å revidere ansvarsandelene i 

selskapsavtalen like ofte, og at dette vil være en administrativ forenkling for selskapet.  

 

6.3 Behandling av selskapsrelaterte forhold i eierkommunene 

De fleste eiermeldingene som revisjonen har gått gjennom viser til at alle saker som skal behandles 

i representantskapet skal behandles politisk i eierkommunene forut for representantskapsmøte. 

Tilbakemeldingene fra representantskapsmedlemmene viser at det likevel er ulikt i hvilken grad 

dette praktiseres. Representanten møter så i representantskapet med bundet mandat om hvordan 

han/hun skal stemme på vegne av kommunen som eier. Eierkommuner gir imidlertid medlemmet 

anledning til, etter eget skjønn, å justere egen stemmegivning med bakgrunn i debatten og 

eventuelle nye forslag som måtte fremsettes i møtet.  
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I KS-anbefaling nummer 7 heter det også;  

Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt at det 

opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i 

forkant av generalforsamling/ representantskapsmøte 

 

Dette fordrer at kommunene får sakene som skal behandles i representantskapet i god tid slik at man 

rekker egen politisk behandling, som igjen skal lede til en instruks til eget medlem. Nedenfor er 

denne eierstyringssløyfen forsøk illustrert.  

 

 

Eierstyringssløyfen:  

 

Daglig leder

Styret

Repr. skap

Rådmannen/
sekretariat

Formannskap el. 
kommunestyret

Saker til rep.skap
forberedes av 
daglig leder og 
legges frem for 
styret

Etter styrebehandling 
sendes  
saksfremlegget for et 
kommende 
rep.skapsmøte til 
rådmennene

Representantskaps
medlem møter i 
rep.skap. og 
stemmer i tråd 
med instruks

Rådmennene/
sekretariat 
forbereder 
sakene til politisk 
behandling

Politisk organ vedtar 
instruks til rep.skaps
medlem om hvordan 
han/hun skal stemme i  
sak ene

1

2

3

4
5

6 Protokoll sendes
rådmennene, og 
legges frem for 
kommunestyret

 
 

 

Egenerklæringene fra representantskapsmedlemmene viser at av de 4 representantene som svarte på 

skjema var det Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og Fet som angir at de møter i representantskap med 

bundet mandat fra en forutgående behandling av sakene i egen kommune.   

 

Revisjonenes undersøkelser for øvrig viser at denne eierstyringssløyfen har vært vanskelig å 

gjennomføre for sakene fra Krisesenteret fordi rutinene for oversendelse av sakspapirer og 

protokoller har sviktet. Sørum kommune skriver bl.a. i ett av sine saksfremlegg: 
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Rådmannen presiserer at det er avgjørende for deltakerkommunenes eierstyring av 

selskapet at møteprotokoller oversendes kommunene. Referat fra foregående 

møter/protokoller må også godkjennes i det etterfølgende møtet i representantskapet. 

Rådmannen bemerker at IKS-modellen er en krevende selskapsform når så mange deltakere 

er med og de involverte i den daglige styringen av selskapet ikke har erfaring med styring 

og eierstyring etter denne modellen. 

 

I saksfremlegg til økonomirapport for 2013/2014 fra styret til representantskap heter det: 

Utover dette forventes det at arbeidet med rutiner, kvalitetssikring og profesjonalisering av 

krisesenteret også må fortsette i 2014. Dette har til nå blitt utført av de ansatte delvis på 

overtid og delvis på bekostning av brukerrettede oppgaver. Det anses ikke forsvarlig at det 

fortsetter på samme måte, da dette både er belastende for de ansatte samt at det forringer 

tilbudet krisesenteret gir til brukerne 

 

I revisjonens intervju med daglig leder kommer det frem at de nå har på plass de nødvendige 

rutinene for å sikre at eierkommunene får saksdokumenter og protokoller som er nødvendig for 

eierstyringen.  

 

Vurdering: 

Revisjonen vurderer det slik at selskapet har hatt utfordringer med hensyn til å få på plass og følge 

rutiner for informasjon til sine eiere, og at dette har påvirket sakene som behandles. Revisjonen har 

likevel grunn til å tro at dette er under forbedring og at både eiere og selskapet har fokus på dette. 

Dette må likevel følges opp i tiden fremover.  

 

 

6.4 Særlig eierstyringsgrep overfor Krisesenteret og oppfølgingen av 
disse  

 

6.4.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter  

De fleste av kommunenes eiermeldinger innholder krav til at de politikere som velges til å være 

kommunens medlem i et eierstyringsorgan (som for eksempel representantskap), skal ha opplæring 

i denne rollen. Dette er også i tråd med KS-anbefaling nr.1. 

 

I egenerklæringsskjema er det spørsmål til representantskapsmedlemmene om denne typen 

opplæring er etablert.  Der kommer det frem at de fleste har etablert folkevalgtopplæring der 

eierstyring av selskaper er en del av opplæringen. En av representantene mener at slik opplæring 

ikke er etablert. Dessuten er det flere representanter som sier at selv om det er etablert slik 

opplæring, er det ikke gitt til de folkevalgte i inneværende valgperiode.  

 

Vurdering: 
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Revisjonen vurderer det på generelt grunnlag at opplæring av folkevalgte som eierrepresentanter er 

viktig for å forstå rollen som eier og å utøve den eierstyringen som er forventet av dem, og 

anbefaler at både representantene selv og kommunene følger dette opp.   

 

 

6.4.2 Om valg til styret, godtgjøring, styreinstruks og styreevaluering 

 

Valg til styret 

I KS-anbefaling nr 9 heter det at det er eiernes ansvar å sette sammen ett styre. Videre heter det: 

(…) Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige 

egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. 

 

For å ivareta dette er det i anbefaling nr. 10 angitt at man bør ha en valgkomité for styreutnevnelser 

i IKSer, og at denne bør vedtektsfestes. Det heter videre i anbefalingen: 

(…)formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse i tråd med 

eiers formål med selskapet (…). 

 

Romerike Krisesenter IKS har i sin selskapsavtale under punkt 4.2.2 vedtektsfestet retningslinjer for 

valgkomité. Der er det angitt at komiteen skal finne kandidater som er best kvalifisert til å inneha 

vervene, og at komitéen skal begrunne valgene sine og legge dem frem for representantskapet. 

Revisjonen har ikke undersøkt hvordan dette er gjennomført i praksis. 

 

IKS-loven § 10, 1.ledd krever at styret skal ha kjønnsmessig balansert sammensetning, og reglene i 

aksjeloven § 20-6 skal gjelde tilsvarende. Styre fyller disse kravene ved at de eiervalgte 

representantene er fem hvor av hvert kjønn er representert med to.  

 

Vurdering: 

Revisjonen vurderer det slik at vedtekten ivaretar KS-anbefalingen når det gjelder valgkomite og 

dens arbeid. Styret er sammensatt korrekt med hensyn til lovkrav om kjønnsbalansert 

sammensetning.  

 

Godtgjøring til styret og KS styrevervregister  

Det er slått fast fra Kommunal- og regionaldepartementet at styrer i IKSer ikke skal fastsette sin 

egen godtgjørelse. Det er naturlig at dette er en del av representantskapets oppgaver etter IKS-loven 

§ 7. Godtgjøringene til styret i Romerike Krisesenter IKS er vedtatt av representantskapet og er 

ifølge egenerklæringen fra styret til revisjonen pr. 28.06.13: 

Styreleder: kr 80 000 

Nestleder: kr 45 000 

Styremedlem: kr 40 000 

 

I tillegg kommer møtegodtgjørelse på 1200 pr. møte til alle som deltar.  
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KS har opprettet et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere 

sine verv og økonomiske interesser - styrevervregisteret. Ved at folkevalgte, styrerepresentanter og 

ansatte registrerer sine verv og interesser vil det skapes større åpenhet i forhold til hvilke roller de 

ulike personene har. I tillegg til at opplysningene vil være åpne for allmennheten kan de også 

brukes internt for å bli mer bevisst på de ulike rollene personer i kommunen eller selskapet har, og 

ev. vurdere en persons habilitet.  

 

I styrets egenerklæring skriver de at styret ikke er registrert i KS styrevervregister, da 

styremedlemmene ikke er kommunalt ansatt.  

 

Vurdering: 

Revisjonen mener styret muligens kan ha misforstått styreregisterets formål siden det kommer frem 

i egenerklæringen deres at de faller utenfor målgruppen for registeret. Revisjonen foreslår at styret 

bør ta opp til ny vurdering om det er aktuelt for dem å registrere seg. Revisjonen bygger denne 

vurderingen på KS-anbefaling nr. 16 der det heter at ”alle som påtar seg styreverv for kommunale 

selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no.” 

 

Styreinstruks og styreevaluering 

Det er ikke et krav i IKS-loven at det må fastsettes en styreinstruks for styret i et IKS, slik det er for 

et AS, se aksjeloven § 6-23. I Rech-Knudsen (2011) påpekes det på side 152 at selv om dette ikke 

er pålagt for IKSer, anbefales det at det utarbeides slike retningslinjer uansett selskapsform. Det 

samme følger av KS-anbefaling nr. 11 og av NUES anbefaling nr. 9. 

 

Det er utarbeidet en styreinstruks (udatert) for Krisesenterets styre. Den regulerer rolle, oppgaver og 

trekker opp grensene mot daglig leders oppgaver og plikter. I tillegg inneholder den bl.a. 

retningslinjer for habilitet. Dette omtales nærmere nedenfor. Styreinstruksen ble behandlet i 

representantskapsmøte 13.06.2013. Der kommer det frem at representantskapet skal behandle 

styrets vurdering av sin egen virksomhet og at dette skal skje første gang i forbindelse med styrets 

beretning for 2013 (våren 2014).  

 

Revisjonen vurderer dette til å være i tråd med KS-anbefaling nr. 11 om rutiner for 

kompetansevurdering av styret.  

 

Habilitet og etikk i styrearbeid  

IKS-loven § 15 jf. kommuneloven § 40 regulerer når ansatte eller styremedlemmer er inhabile til å 

være med å behandle en sak. I tillegg er det noen dobbeltroller man bør være oppmerksom på og 

som det kan være gode grunner til å unngå. I NUES-standardens anbefaling nr. 14 heter det 

følgende: 

 

(…)Selskaper bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder 

fra til styret hvis de direkte eller indirekte har vesentlig interesse i en avtale som inngås av 

selskapet.  

 

http://www.styrevervregister.no/
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I styreinstruksen er habilitet tatt opp som et punkt. Der kommer det bl.a. frem at styremedlemmer 

skal, på eget initiativ, opplyse om enhver interesse den enkelte eller vedkommende nærstående kan 

ha i avgjørelsen av et spørsmål. Videre er det slått fast at styrets egne vurderinger av 

habilitetsspørsmål skal protokolleres. Instruksen pålegger også selskapet å undergi saker av særlig 

karakter styrebehandling og skriver: 
 

Styret skal godkjenne avtaler mellom Romerike Krisesenter IKS og et styremedlem eller 

daglig leder. Styrets skal også godkjenne avtaler mellom Romerike Krisesenter IKS og 

tredjemann, der et styremedlem eller daglig leder måtte ha en særlig interesse.  

 

I forhold til denne problematikken har revisjonens undersøkelser vist at et firma som var eid av et 

av styremedlemmene fikk forespørsel om å tilby administrative konsulenttjenester til Krisesenteret.  

Det kommer frem i eierkommunenes behandling av sakene til representantskapsmøte i juni 2013 at 

noen hadde prinsipielle innvendinger mot denne anskaffelsen, se bl.a. Nittedal kommunes 

saksfremlegg til behandlingen av representantskapssakene i formannskapet.  

 

Vurdering: 

Revisjonen mener det er viktig at håndtering av habilitetsspørsmål er en del av styreinstruks slik det 

er i instruksen til Romerike Krisesenter. Instruksen må leses i lys av lovbestemmelser om habilitet 

både i IKS-loven og i lov om offentlige anskaffelser. Revisjonen vil bemerke at selv om man 

vurderer en sak til å være innenfor et habilitetsregelverk, kan det at styremedlemmer eller deres 

bedrifter er inne i administrasjonen i et selskap gjøre at man havner i en generell rollekonflikt og at 

man i forhold til enkeltsaker som er til behandling i selskapsorganene stadig må vurdere habilitet. 

Det kan være hensiktsmessig å unngå å havne i slike situasjoner.  

 

6.4.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 

I tråd med KS-anbefaling nr. 11 og anbefalingene til NUES er det utarbeidet instruks for daglig 

leder for Romerike Krisesenter IKS.  

 

I intervju med daglig leder får revisjonen opplyst at Krisesenteret er tilknyttet et nasjonalt 

krisesentersekretariat. Dette sekretariatet har utarbeidet etiske retningslinjer for arbeidet på et 

krisesenter. Romerike Krisesenter legger ifølge fungerende daglig leder disse til grunn for sitt 

arbeid. I KS-anbefaling nr. 18 heter det at selskapet bør ha etiske retningslinjer og at disse bør 

revideres jevnlig.  

 

6.4.4 Rapportering og eieroppfølging ut over representantskapsmøter 

Under punkt 6.2.3 og 6.2.4 så vi nærmere på hvordan eieroppfølgingen fungerte i forhold til 

representantskapsmøtene. Dette er det beslutningsorganet der eierne kan styre selskapet gjennom og 

som vist under punkt 6.2, er det mange av eierne som legger stor vekt på den politiske forankringen 

forut for representantskapsmøtene (se figur på side 14 om eierstyringssløyfen forut som disse 

møtene).  

 

I tillegg til denne løpende eierstyringen må selskapet rapportere tilbake til eierne sine i årlige 

dokumenter og rapporter.  
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Det er slått fast i selskapsavtalen punkt 4.1.2 at styret skal legge frem et forslag til ”årsberetning” til 

behandling i representantskapet, i tillegg til økonomiplan og budsjett for kommende år. 

 

 I selskapsavtalen punkt 4.2.3 om styrets oppgaver vises det til at det skal lages en ”årsmelding”. På 

selskapets nettsider ligger det årsrapporter frem til og med 2011. Årsrapport for 2012 ble 

styrebehandlet 29.04.13, men ligger ikke ute på nettsidene.   

 

Representantskapet har behandlet budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 i sitt møte 19.11.2013. 

Av protokollen kommer det frem at på grunn av manglende innstilling fra styret ble det innlevert 

forslag fra formannen i representantskapet Flæten (Skedsmo kommune) om vedtak.  

 

Justert økonomiplan 2013-2016 og styrets beretning (regnskapet og revisjonsberetning) for 2012 ble 

behandlet i representantskapsmøte 13.06.2013.   

 

I representantskapsmøte 13.06.2013 kommer det frem at de ønsker en orientering fra daglig leder 

som fast post på møtene fremover. I tillegg ønsker selskapet en fast kontaktperson i hver av 

eierkommunene og informasjonsmøter i hver enkelt kommune.  

 

Selskapet har ikke etablert eiermøter eller andre faste møtepunkt mellom selskapet og eierne. Det 

rapporteres derfor kun til eierne gjennom en årlig beretning fra styret knyttet til vedtakelse av 

budsjett. I tillegg er det nå fra juni etablert som praksis at daglig leder skal holde orientering om 

selskaps drift i representantskapsmøtene.  

 

Vurdering: 

Revisjonen vurderer det slik at gitt selskapets utfordringer og det at eierskapet er fordelt på hele 14 

kommuner, bør tilsi at man vurderer om eierne har behov for et forum i tillegg til 

representantskapsmøte for å diskutere eierstyringen av selskapet. Det åpner for at eierstrategiske 

spørsmål kan diskuteres mer uformelt, som for eksempel i saken som er reist fra en av eierne om at 

valgt selskapsform ikke er den rette. Revisjonen støtter bl.a. denne vurderingen på Resch-Knutsen 

(2011) som fremhever på s.157 at jo flere eiere et selskap har, desto mindre egner de formelle 

møtene i de operative eierorganene seg for uformelle diskusjoner rundt selskapet og dets utvikling. 

Særlig gjelder dette for selskaper som driver tjenesteproduksjon på vegne av deltakerne.  

 

 

7 SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING  
 

Romerike Krisesenter IKS ble etablert fra 1. mars 2011, og regnskapet for 2011 er avlagt for 

perioden 1.3.2011-31.12.2011 og ført som en avdeling i Skedsmo kommunes regnskap. Regnskaps- 

og budsjettallene er satt opp i etterkant, tilpasset forskriftene for IKS (Noter til regnskap 2011). 

Regnskapet er ført etter kommuneloven og prinsipper for god kommunal regnskapsskikk i 2011.  
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Ordinært driftsresultat for 2011 viste et underskudd på kr 1 980 837,-. Etter avsetninger og bruk av 

tidligere avsetninger framkom overskudd på kr 190 485,- for 2011. Budsjettet var satt opp i balanse 

for 2011. 

 

Regnskapet for Romerike Krisesenter IKS er ført adskilt fra Skedsmo kommunes regnskap for 2012 

som resultat av at senteret ble et eget IKS. Det føres dermed etter kommunale regnskapsprinsipper 

og særregler for IKS selskaper. Regnskapet 2012 viste et ordinært netto driftsresultat på kr 

1 564 449 og et regnskapsmessig resultat på kr 1 169 633,43. Budsjettet var satt opp i balanse også 

for 2012. Selskapet investerte for 1 775 096 i 2012. Dette var verken budsjettert eller finansiert og 

skyldes at selskapet ikke hadde mulighet for å ta opp lån fordi selskapsavtalen ikke åpnet for dette.   

 

Romerike Krisesenter har opparbeidet om lag 0,6 mill. kr på disposisjonsfond per 31.12.2012. Det 

er naturlig at et selskap vil trenge noe penger «på bok» får å kunne håndtere ufortsatte forhold og 

for å ha tilstrekkelig likviditet. 

 

Tabellen nedenfor viser den økonomiske utviklingen i Romerike Krisesenter IKS. Note 8 til 

regnskapet for 2012 gjør oppmerksom på at det ikke finnes sammenlignbare tall mellom 

regnskapene for 2011 og 2012 fordi regnskapet for 2011 ikke var ført etter standard for IKS 

selskap. Tabellen presenteres derfor med forbehold og vi minner samtidig om at IKSet ble etablert 

fra 1.3.2011 og at regnskapstallene ikke reflekterer et helt regnskapsår for 2011. 
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Nøkkeltall  2012 2011 Endring 

Resultatregnskap 

 Driftsinntekter               

10 383 554  

          

6 382 656                    4 000 898  

Driftsutgifter                 

8 833 873  

        

 8 363 494                       470 379  

Sum finansposter                     

14 769  

                      -    

                       14 769  

Netto driftsresultat               

1 564 449  

        

-1 980 837                    3 545 286  

Bruk av avsetninger                   

467 839  

         

2 249 028                   -1 781 189  

Avsetninger                  

 862 655  

              

77 705                       784 950  

Regnskapsmessig mindreforbruk              

 1 169 633  

            

190 485                       979 148  

   

 Balanseregnskap 

 Anleggsmidler                

 3 539 623  

           

 1 050 219                     2 489 404  

Omløpsmidler                 

2 541 712  

            

2 387 570                        154 142  

Sum eiendeler               

6 081 336  

          

 3 437 789                     2 643 547  

Egenkapital                 

1 969 979  

               

799 739                     1 170 240  

Pensjonsforpliktelse                 

2 292 655  

           

 1 197 367                     1 095 288  

Kortsiktig gjeld                 

1 818 701  

           

 1 440 683                        378 018  

Sum egenkapital og gjeld               

6 081 336  

           

3 437 789                     2 643 547  

Kilde: Regnskap 2011 og 2012 for 

Romerike Krisesenter IKS 

    

 

Selskapets revisor avga revisjonsberetning med forbehold for 2012. Grunnlaget for konklusjon med 

forbehold er at Romerike Krisesenter IKS har hatt kostnader til investering i 2012, men ikke kunne 

ta opp lån. Revisor har i tillegg påpekt, under andre forhold, at selskapet ikke har utarbeidet 

økonomirutiner og at revisjonen for 2012 viste enkelte svakheter i internkontrollen for selskapet. I 

denne forbindelse viser revisor til nummert brev 2 til Romerike Krisesenter IKS datert 31.5.2013 

der forholdene er nærmere omtalt. Revisor har i tillegg sendt notat til Romerike Krisesenter IKS i 

2012 og påpekt noen mindre forhold i tilknytning til lønn, balansen samt at kapitalkonto i 

regnskapet og i noten ikke stemmer overens. 

 

Investeringen i 2012, kr 1 775 096,-, omfatter kostnader i forbindelse med bygging av nytt 

krisesenter. Investeringsregnskapet ble gjort opp med kr 1 579 944,- som udekket og kr 195 152,- 

overført fra driftsregnskapet uten at det var budsjettmessig dekning for overføringen. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottok kr 6 046 094,- i tilskudd fra sine 14 eierkommuner i 2011 og kr 

8 851 001,- i driftstilskudd for 2012.  Selskapets økonomiplan 2014-2017 viser et budsjett på kr 

10,1 mill. i tilskudd fra kommunene for 2013, som øker til kr 14,2 mill. kr for 2014. Når det gjelder 
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budsjettøkningen fra 2013 til 2014 er vesentlige poster økning i antall årsverk og rentekostnader 

nybygg.  

Oppslag i SSB-rapporteringen for kommuner, KOSTRA, viser at kommunene rapporterer totale 

kostnader til krisesenter, dvs. kommunen rapporterer utbetalt tilskudd til krisesenter. På bakgrunn 

av kommunenes innrapportering til SSB har vi foretatt følgende beregninger og sammenligninger: 

Kostnader til krisesenter i Akershus 2012 2011 Endring i kr % 
Totale kostnader for kommunene i Akershus (tilskudd)    31 379 813    25 072 089  6 307 724 25 % 
Gjennomsnitt for kommunene i Akershus      1 426 355  1 139 640     286 715 25 % 

Gjennomsnitt per innbygger i Akershus 

55 45  10 22 % 

Tilskudd fra kommunene til Romerike Krisesenter 2012 2011 Endring i kr % 
Totale kostnader for kommunene på Romerike 

(tilskudd) 8 851 001  6 046 094  2 804 907 46 % 
Gjennomsnitt per innbygger på Romerike (Enebakk 

medregnet) 

      33 23 10 43 % 

Tabellen over viser at tilskuddene til Romerike Krisesenter ligger noe under snittet i Akershus. 

Tallene viser også at kostnadene til krisesenter generelt øker i fylket.  

Tabellen under viser tilskudd fra eierkommunene til Romerike Krisesenter IK 

Driftstilskudd 2012 2011 

Endring i kr 
Endring i 

% 

Lørenskog        1 156 024           789 631 366 393 46 % 

Skedsmo        1 692 033        1 156 105 535 928 46 % 

Rælingen           552 537           377 415 175 122 46 % 

Nittedal           734 576           501 758 232 818 46 % 

Nes           661 136           451 594 209 542 46 % 

Sørum           544 416           371 868 172 548 46 % 

Aurskog-Høland           507 835           346 880 160 955 46 % 

Fet           362 030           247 288 114 742 46 % 

Andre eierkommuner 

(Hurdal, Eidsvoll, 

Ullensaker, Gjerdrum, 

Nannestad og 

Enebakk) 

       2 640 414        1 803 555 

 836 859 46 % 

SUM tilskudd       8 851 001       6 046 094   2 804 907 
Kilde: Noter til regnskap 2011 og 2012 
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Til sammenligning ser vi at tilskuddet til
2
  

 Hamar Krisesenter, som eies av 9 kommuner, beløp seg til 7,5 mill. kr i 2011 og kr 7,7 mill. 

kr i 2012.  

 Follo krisesenter, som eies av 7 kommuner, beløp seg til 10,8 mill. kr i 2012. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar gavemidler. I 2012 beløp gavemidlene seg til kr 667 503,-. 

Beløpet ble i sin helhet avsatt til fond. Bruk av gavefond beløp seg til kr 467 839,- i 2012. 

Selskapets revisor har påpekt at gavemidler bør avsettes på bundet fond og ikke på 

disposisjonsfond. 

 

Vurdering 

Romerike Krisesenter har hatt utfordringer med hensyn til formelle forhold knyttet til regnskap- og 

økonomibestemmelser i oppstartsårene. De fleste forholdene er nå ryddet opp i. Det kan være 

hensiktsmessig for selskapet å vurdere hvor stor fri egenkapital selskapet bør ha, og skille klart 

mellom bunden og fri egenkapital.    

 

Krisesenteret har gjennomfør store organisatoriske endringer i perioden denne selskapskontrollen 

omfatter. Tidligere var Krisesenteret et samarbeid mellom kommunene på Romerike for å gi 

kvinner i en nødssituasjon et tilbud, som delvis var basert på frivillig arbeid. Nå er dette en 

lovpålagt kommunal oppgave som løses i et IKS. En slik endring medfører en kostnadsvekst. 

Kostra-tallene viser at dette er tilfelle i hele Akershus. Kostnadsnivået til Krisesenteret på Romerike 

ligger forsatt under nivået i Akershus.         

 

 

8 ANDRE VIKTIGE FORHOLD VED SELSKAPET OG DRIFTEN  
 

Under dette punktet tar vi for oss noen andre viktige forhold som stort sett vedrører selve driften av 

selskapet og svarer således på problemstilling 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I det alt vesentlige dreier dette seg om internkontroll og om selskapet innenfor noen sentrale 

områder følger gjeldende regelverk. Dette kapittelet bygger i hovedsak på egenerklæringsskjema for 

styret selv og data fra revisjonens intervju med daglig leder.   

 

                                                 
2
 Oppslag i årsrapporter for 2012. Enebakk kommune er også medeier i Follo krisesenter  

 

Problemstilling 2: 

Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og 

normer for drift og ledelse av et selskap? 
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8.1 Internkontroll 

Selskapet har jobbet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og styret vedtok 

skissen/malen for innholdet i dette systemet i møte 03.06.2013. Administrasjonen arbeider nå videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass.  

 

Som det fremgår av flere punkt i denne rapporten mangler selskapet fortsatt en del før de har på 

plass et helhetlig internkontrollsystem. Dette gjelder bl.a. i forhold til rutiner, delegasjonsreglement 

og rolleoversikt.  

 

Styret gir selv utrykk for at det har vært krevende for selskapet å få satt av ressurser og tid til dette 

arbeidet, men at de nå mener dette vil bedre seg.  

 

Vurdering: 

Revisjonen vurderer det slik at et tilfredsstillende internkontrollsystem er en forutsetning for god og 

effektiv drift innenfor gjeldende regleverk for virksomheten. Gode rutiner og tilfredsstillende 

saksbehandlerkapasitet er også en forutsetning for å kunne håndtere saksbehandlingen i 

selskapsorganene og i forhold til eierne ellers.  

 
 

8.2 Avtalemessige og regulatoriske forhold 

Det er ikke avdekket forhold som tilsier manglende overholdelse av avtalemessige forpliktelser. 

  

Det er ikke utviklet rutiner for overholdelse av reglene for offentlige anskaffelser. Revisjonens 

undersøkelser viser at selskapet har lyst ut to kontrakter på anbudsbasen Doffin i perioden 

01.01.2011 – 18.12.13. Den ene gjelder bygging av nytt Krisesenter på Skedsmokorset og den andre 

gjelder møbler og inventar til bygget. I egenerklæringsskjema fra styret opplyses det at selskapet 

følger reglene for offentlige anskaffelser i ”all hovedsak”. Daglig leder opplyser at de sjelden har 

anskaffelser over nasjonal terskelverdi (500.000,-). 

 

Det kommer frem i møteprotokoller i selskapet at det er tegnet kontrakt med Siv. Ing. Thorvaldsen 

AS for å forestå prosjektledelsen av byggeprosjektet med nytt Krisesenter. Revisjonen får opplyst 

fra selskapet at denne kontrakten er anskaffet på Skedsmo kommunes rammeavtale med firma den 

gang senteret var knyttet til kommunen.  

 

Selskapenes forsikringsanliggender er i orden og nylig vurdert i følge daglig leder. Styret har ikke 

tegnet styreansvarsforsikring. 

 

I følge egenerklæringen fra styret følger selskapet reglene i offentleglova.  

 

Styret sier i sin erklæring at de ikke er kjent med at det foregår irregulære eller straffbare forhold 

relatert til virksomheten i selskapet.  
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8.3 Organisering og drift av selskapet 

Selskapet har opprettet en stillingsinstruks (udatert) for daglig leder vedtatt i styret. Daglig leders 

fullmakter er delegert gjennom stillingsinstruksen. Styret gir i sin egenerklæring uttrykk for at det er 

jevnlig og god kontakt mellom styreleder og daglig leder. Delegasjonsreglement for øvrig er under 

utarbeidelse. 

Øvrige rollebeskrivelser i organisasjonen er ikke skriftliggjort, men godt innarbeidet i følge daglig 

leder.  

I styrets egenerklæring kommer det frem at selskapet har utarbeidet dokumentet ”rammene for 

virksomheten 2012-2016”. Denne beskriver utfordringene i selskapet og styret gir uttrykk for at de 

sammen med de ansatte vil arbeide videre med dette dokumentet i siste halvår 2013 slik at det leder 

til en aktivitetsplan. Dette har de i følge styreleder ikke fått gjort på grunn av kapasitetsproblemer.  

Risikovurderinger knyttet til drift, økonomi og for misligheter er nå nedfelt i daglig leders 

stillingsinstruks og ifølge styret prioriteres dette høy og er under utarbeidelse.  

I egenerklæringen fra styret kommer det frem at selskapet i ferd med å utarbeide et HMS-system. 

Det er ifølge daglig leder ingen uavklarte ansettelsesforhold. Selskapet bruker ikke eksterne 

konsulenter eller rådgiver i særlig grad. Kun i særlig vanskelig saker bruker de eksterne 

advokattjenester.  

Styret vedtok den 19.august 2013 revidert personalreglement for selskapet. Styret skriver i sin 

årsberetning at sykefraværet har vært høyt i 2012. Dette skyldes i stor grad flere 

langtidssykemeldte. Virksomheten er IA-bedrift, har bedriftshelsetjeneste og det er valgt 

verneombud.  

8.4 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser m.m.  

Selskapet har i følge daglig leder ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder 

skatteoppkrever og skattekontoret. 

Daglig leder opplyser videre at I følge daglig leder overholder selskapene offentlige pålegg og 

formelle krav til driften 
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9 REVISJONENES SAMLEDE VURDERINGER OG 
ANBEFALINGER 

 

 

Revisjonen vil oppsummere sine vurderinger og anbefalinger slik: 

 Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 

eiere. Dessuten er valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en 

av eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, 

endringer av selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og rapportering som kreves fra 

selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall vurderes for 

en periode fremover.  

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet.  

 

Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til 

Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av 

eierne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 1 

Nes kommune 

I egenerklæringsskjema fra kommunenes medlem i representantskapet kommer det frem at 

kommunen ikke har eiermelding. De jobber imidlertid med å få dette på plass, og det vises til at det 

samme arbeidet ”er på gang i ØRU
3
-regi.”.

Revisjonenes undersøkelser viser at Nes kommunestyre behandlet i sak PS 11/37 felles eiermelding 

for kommunene på Øvre Romerike, og tok denne til orientering. Der gav også kommunen sin 

tilslutning til at det utvikles felles eierskapsstrategier for ØRU-kommunene.  

Slik revisjonen forstår vedtaket fra kommunestyret har de sluttet seg til eierskapsmeldingene og 

prinsippene for eierstyring som er nedfelt i denne. Eiermeldingen innholder prinsipper for 

eierstyring og eierskapspolitikk. Videre gis det en oversikt over alternative organisasjonsformer når 

man velger å skille ut kommunal virksomhet. Eiermeldingens vedlegg gir en oversikt over alle 

selskaper/samarbeid/foretak som kommunen eier. 

Krisesenteret er korrekt omtalt i meldingen 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever. 

Sørum kommune 

Kommunen har en eiermelding som sist ble endret i 2008. 

Eiermeldingen har først en generell del, og deretter en gjennomgang av de 

selskaper/samarbeid/foretak som kommunen eier. Her er ikke opplysningene som gjelder 

Krisesentertet IKS oppdatert. Selskapet er her omtalt som et vertskommunesamarbeid der Skedsmo 

er vertskommune, slik det var før omorganiseringen i 2011 og etableringen av IKSet. Det rettslige 

ansvarsforhold kommunen har til selskapet er dermed ikke oppdatert.   

Til slutt i meldingen kommer en egen del om roller og ansvar i utøvelsen av eierskapet. 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever. 

Fet kommune 

Kommunen har en eiermelding er fra 2008. 

Eiermedlingen har en første del som omhandler strategier og tiltak for god eierstyring, roller- og 

ansvar og etiske tema. Del 2 gir en oversikt over alternative organisasjonsformer når man velger å 

skille ut kommunal virksomhet.  

3
 ØRU – Øvre Romerike utvikling 



Eiermeldingens 3. del gir en oversikt over alle selskaper/samarbeid/foretak som kommunen eier. 

Her er ikke opplysningene som gjelder Krisesentertet IKS oppdatert. Selskapet er her omtalt som et 

vertskommunesamarbeid der Skedsmo er vertskommune, slik det var før omorganiseringen i 2011 

og etableringen av IKSet. Det rettslige ansvarsforhold kommunen har til selskapet er dermed ikke 

oppdatert.   

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever. 

Aurskog-Høland kommune 

Kommunene har en eierskapsmelding som ble vedtatt i 2010. I meldingen kommer det frem at de 

legger opp til at det hvert fjerde år utarbeides en eierskapsmelding, og at første utgave revideres 

etter 2 år. 

Eiermeldingen har først en generell del som prinsipper for eierstyring og eierskapspolitikk herunder 

en oversikt over alternative organisasjonsformer når man velger å skille ut kommunal virksomhet, 

og deretter en gjennomgang av de selskaper/samarbeid/foretak som kommunen eier. Her er ikke 

opplysningene som gjelder Krisesentertet IKS oppdatert. Selskapet er her omtalt som et 

vertskommunesamarbeid der Skedsmo er vertskommune, slik det var før omorganiseringen i 2011 

og etableringen av IKSet. 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever. 

Lørenskog kommune 

Kommunen fikk sin første eiermelding på plass i juni 2012, jf. kommunestyrebehandlet 

20.06.2012. 

Eiermeldingen har først en generell del som gir en oversikt over alternative organisasjonsformer når 

man velger å skille ut kommunal virksomhet, deretter behandles prinsipper for eierstyring og 

eierskapspolitikk, og til slutt gis en gjennomgang av de selskaper/samarbeid/foretak som 

kommunen eier. 

Romerike Krisesenter er korrekt omtalt i oversikten over selskaper kommune eier. 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever 

Skedsmo kommune 

Har en eiermelding som revideres årlig, siste revidering ble behandlet i formannskapet i november 

2013. 

Eiermeldingen har først en generell del som gir en oversikt over alternative organisasjonsformer når 

man velger å skille ut kommunal virksomhet, deretter behandles noen fellesspørsmål for 



interkommunale selskaper (eierstyring), og deretter en gjennomgang av de 

selskaper/samarbeid/foretak som kommunen eier. 

Romerike Krisesenter er korrekt omtalt i oversikten over selskaper kommune eier 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2. 

Nittedal kommune  

Kommunen utarbeidet sin første eiermelding i 2010, og denne har ikke vært revidert siden. 

Eiermeldingen har først en generell del som gir en oversikt over alternative organisasjonsformer når 

man velger å skille ut kommunal virksomhet, deretter behandles prinsipper for eierstyring og 

eierskapspolitikk, og til slutt gis en gjennomgang av de selskaper/samarbeid/foretak som 

kommunen eier. 

Her er ikke opplysningene som gjelder Krisesentertet IKS oppdatert. Selskapet er her omtalt som et 

vertskommunesamarbeid der Skedsmo er vertskommune, slik det var før omorganiseringen i 2011 

og etableringen av IKSet. 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever. 

Rælingen kommune 

Har en eiermelding som revideres årlig, siste revidering ble behandlet i kommunestyret 20.03.2013. 

Innledningsvis sier eiermeldingen noe om prinsipper og strategier for interkommunalt samarbeid og 

eierstyring. Deretter gir en oversikt over alternative organisasjonsformer når man velger å skille ut 

kommunal virksomhet og i tillegg behandles roller og ansvar i eierstyringen og hva som er 

kommunenes aktive eierstyringsgrep. Det gis til slutt en oversikt over de 

selskaper/samarbeid/foretak som kommunen eier. 

Romerike Krisesenter er korrekt omtalt i oversikten over selskaper kommune eier. 

Eiermeldingen inneholder i all hovedsak de momentene som KS-anbefaling nr 2 krever 
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Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Rapport om eierskapskontroll – ROAF IKS

Saksopplysninger 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2008-2012 vedtatt av 

kommunestyrene i eierkommunene.  

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

representantskapsmedlemmene er blitt gitt anledning til å gi innspill ved besvarelse av et 

egenmeldingsskjema. Det er også gjennomført intervju med daglig leder, og ROAFs administrasjon 

har gitt et høringssvar til rapporten. 

Revisjonens konklusjon er følgende: 

«Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet.  

Blant representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon 

og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende 

kunnskap og manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.» 

Revisjonens anbefalinger er følgende: 

 Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for representantskapets

medlemmer.

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

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefaling om at det gjennomføres bevisstgjøring av

eierrollen for representantskapets medlemmer i Romerike Avfallsforedling IKS.

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



ROAF IKS 

Et interkommunalt selskap som eies av kommunene 

Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum 

Til:  Kontrollutvalgene i eierkommunene 

Fra:  Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt 

Dato:  Oktober 2013 

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL 

Vedlegg til sak 11/2014
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Bakgrunn, formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2008-2012 vedtatt av 

kommunestyrene i eierkommunene. 

 

I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i 

ROAF etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: 

 

 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? 

 

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i alle 

eierkommunene. 

 

I denne eierskapskontrollen har informasjonsinnhentingen fra eiere, styret og daglig leder 

skjedd i 2012. Bakgrunnen for at rapporten først foreligger nå skyldes to hovedforhold. 

For det første at det var behov for avklaring av voldgiftsbehandling av tvisten med 

Hurum Energigjenvinning AS. For det andre redusert kapasitet internt i NRD som følge 

av pågående arbeid med sammenslåingen og etablering av Romerike Revisjon IKS.   

 

Kort om metode 

 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 

og 14.  

 

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

mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen 

ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand 

for ytterligere undersøkelser.  

 

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

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

har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd 

med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller 

således utenfor denne kontrollen.  

 

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

herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 

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

 

 

http://www.purehelp.no/
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no
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Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om 

selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om 

den rene eierstyringen. Når dette allikevel 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.     

Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med 

utgangspunkt i følgende kilder: 

 Lov og forskrift

 Selskapets vedtekter

 Eiermeldinger

 KS Eierforums anbefalinger for eierstyring

 Tilbakemelding fra eiere, styret og administrasjon

Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet 

er i orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. 

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

gitt et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger 

kontrollutvalgene har vedtatt. 

1 Innledning 

Romerike Avfallsforedling IKS (”ROAF”) er et interkommunalt selskap eiet av åtte 

kommuner på Romerike. Nedenfor følger oversikt over eierne med sine respektive 

eierandeler per 1.1.2012 (i parentes tall iflg selskapsavtalen 1.1.2011):  

Enebakk kommune   6,38 % (  6,35 %) 

Fet kommune    6,46 % (  6,46 %) 

Gjerdrum kommune   3,74 % (  3,71 %) 

Lørenskog kommune 20,51 % (20,62 %) 

Nittedal kommune  13,05 % (13,10 %) 

Rælingen kommune   9,84 % (  9,86 %) 

Skedsmo kommune 30,23 % (30,18 %) 

Sørum kommune   9,71 % (  9,71 %) 

Kommunenes eierandel/ansvarsandel skal revideres hvert år og baseres på innbyggertall i 

den enkelte kommune. Det vil hvert år utarbeides et eget eierandelsdokument som 

oversendes eierkommunene.  (Selskapsavtalen vedtatt 22.6.2011, kapittel 3). 

ROAF er et avfallsselskap. Virksomheten omfatter innsamling, håndtering og behandling 

av husholdnings-, nærings- og spesialavfall (farlig avfall). Driften relatert til 

husholdningsavfall er underlagt reglene om selvkost, mens den delen som relaterer seg til 

næringsavfall i prinsippet ikke er omfattet av disse reglene. Selskapet driver også et 

avfallsdeponi tilknyttet selskapets hovedkontor. 
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Selskapets administrasjon og hovedmottak er lokalisert på Bøler i Skedsmo kommune.  

 

Per januar 2013 hadde selskapet 60 ansatte og en omsetning på vel 170 millioner kroner. 

 

2 Nærmere om selskapet – samtale med daglig leder Øyvind Brevik 

 

2.1 Selskapsforhold 

Daglig leder er ikke kjent med at det er avdekket forhold som tilsier en nærmere 

undersøkelse rundt eierstyringen.  

 

 

2.2 Avtalemessige og regulatoriske forhold 

Det er i følge daglig leder ikke forhold som tilsier at selskapet bryter sine avtalemessige 

eller øvrige regulatoriske forpliktelser.  

 

Selskapet har hatt en tvist med Hurum Energigjenvinning AS. Denne er nå løst etter 

voldgiftsbehandling høsten 2012. Av hensyn til konfidensialitet rundt 

voldgiftsbehandlingen vil de nærmere forhold rundt saken og voldgiftsrettens avgjørelse 

ikke berøres her, utover at selskapets syn vant frem. ROAF har i høringsuttalelse til 

denne rapporten gitt uttrykk for følgende: «Tvistesak er fremdeles ikke helt avsluttet, 

motparten, HEAS, prøvde å få voldgiftsdommen kjent ugyldig. Saken ble deretter ført for 

de offentlige domstoler, Nedre Romerike tingrett, ROAF vant der også. Saken ble anket 

av motparten og dom i Eidsivating lagmannsrett falt 2.9.2013, nok en gang vant ROAF.» 

 

Det er avklart at etableringen av samarbeidet med Hurum Energigjenvinning AS da det 

ble innledet hadde forankring i styret og at administrasjonen hadde de nødvendige 

fullmakter. Følgelig er det ikke grunn til å foreta en nærmere vurdering av om selskapet 

har inngått en vesentlig forpliktelse uten forankring hos styre og eiere. 

 

Selskapet bestreber seg på å overholde reglene om offentlige anskaffelser, og har fokus 

på intern opplæring av de ansatte i dette regelverket. Prosedyrer for etterlevelse av 

reglene om offentlige anskaffelser er definert i ISO 14001.  

 

Ifølge daglig leder har det ikke forkommet brudd på reglene om offentlige anskaffelser, 

utover en sak våren 2011 relaterte til konkurranseutsettelse av sorteringstjenester på to 

områder. Forholdet ble imidlertid avdekket og rettet opp før anskaffelsen ble 

gjennomført. ROAF har i høringsuttalelse til denne rapporten gitt uttrykk for følgende: 

«ROAF fikk en KOFA dom avsagt den 23.4.2012. Klagen gikk ut på at vi hadde hatt 

ulovlig renovasjonskontrakt i to år, dette er ikke korrekt og KOFA kom også til den 

konklusjonen. De tok derimot tak i tidspunkt mellom kunngjøring og oppstart av ny 

avtale, samt at ROAF forlenget eksisterende kontrakt i 7 måneder utover opprinnelig 

avtaleperiode. Dette konkluderte KOFA med at måtte anses som en ulovlig 

direkteanskaffelse og at man ikke hadde tatt høyde for evt. klager i Planleggingsfasen. 
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Styret og selskapet var uenige i dommen, men styret fattet et vedtak som sa at selv om 

man er uenige, forfølger man ikke saken videre.» 

Oppslag på Doffin.no (databasen for offentlige innkjøp) viser at selskapet i perioden 

2009 – 2012 løpende har lagt ut innkjøp av varer og tjenester i henhold til terskelverdiene 

og nasjonal kunngjøringsgrense. 

 

Bruk av selskapets revisor utover ordinær revisjon utgjør for 2012 ca NOK 139 400,-. I 

følge daglig leder er bruken av eksterne rådgivere av beskjedent omfang.  

 

Selskapet er ISO-sertifisert under ISO 14001, og har inkludert sine HMS-rutiner i dette 

systemet.   

 

2.3 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

Selskapet har i følge daglig leder ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder 

skatteoppkrever og skattekontoret. 

 

I følge daglig leder overholder selskapet øvrige offentlige pålegg, herunder konsesjon for 

drift av deponi. 

 

2.4 Juridiske forhold 

Det er ikke avdekket forhold som viser at selskapet har pågående eller potensielle tvister 

for domstolene, bortsett fra HEAS tvisten som nå er i de offentlige domstolene (jf. punkt 

2.2 ovenfor).  

 

2.5 Organisasjon 

Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er inngått bonusavtaler med de ansatte for 

produksjon av kompost. Bonusordningen har et øvre tak på kr 1000 per år. 

 

I 2012 var sykefraværet 7,5 %. Av dette utgjorde langtidsfravær 5,5 %. 

 

2.6 Miljø 

Selskapets virksomhet skal sørge for en forsvarlig håndtering av avfall, herunder avfall 

som kan utgjøre en miljørisiko. Selskapet er derfor avhengig av tillatelser (konsesjoner) 

for gjennomføring av driften. I følge daglig leder og styreleder er disse tillatelsene 

innhentet og overholdt. På denne måten bidrar selskapet positivt til ivaretakelse av 

miljøet. 

 

2.7 Fremtidsutsikter 

Avgjørende for selskapets fremtidige drift er at selskapet presterer tilfredsstillende og at 

eierne har full tillit til det arbeidet som gjøres. 

 

Samlet anses forutsetningene for videre drift å være tilstede. 

 

2.8 Selskapets økonomiske utvikling 

Regnskapet føres etter regnskapsloven og prinsipper for god regnskapsskikk.  
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Regnskap 2011 viste et årsresultat på 2,918 mill. kroner, mens regnskap for 2012 viser et 

årsresultat på 13,826 mill. kroner etter skatt. Budsjettert årsresultat for 2012 var på 1,459 

mill. kroner. 

 

Kontantstrømanalysen i ROAF Årsrapport 2012 – regnskap viser likviditetsbeholdning 

31.12.2011 på 59 mill. kroner og 31.12.2012 var denne på 70 mill. kroner. 

 

Ved avleggelse av regnskapet for 2007 ble selvkostregnskap for årene 2003 – 2007 

presentert. Regnskapet viste opptjent egenkapital husholdning pr 31.12.2011 på 30,4 mill. 

kroner, mens opptjent egenkapital husholdning pr 31.12.2012 var på 30,171 mill. kroner.  

Selskapet skiller mellom opptjent egenkapital husholdning og opptjent egenkapital 

næring. Pr. 31.12.2012 var opptjent egenkapital næring på 12,028 mill. kr. Når det gjelder 

selvkost har selskapet et justeringsfond. Justeringsfondet var pr 31.12.2012 kr 5,479 mill. 

kroner. 

 

Regnskap 2011 viste opptjent egenkapital på 33,9 mill. kroner, og tilsvarende for 2012 

viser opptjent egenkapital på 47,7 mill. kroner.  

 

Av overskuddet for næringsregnskapet i 2012 utbetalte ROAF utbytte til eierkommunene 

på kr 2 028 272,- i juni 2013, fordelt mellom eierkommunene i samsvar med eierandelen. 

Utbetaling av utbytte ble vedtatt av representantskapet i møte 25.4.2013, sak 7/2013 

Regnskap 2012.  

 

Avsatt til etterdriftsforpliktelse pr 31.12.2012 kr 37,7 mill. kroner (bokført som gjeld). 

 

Tabellen nedenfor viser selskapets økonomiske utvikling de 3 siste årene: 

Nøkkeltall: 2012 2011 2010 

Resultatregnskap:  

Driftsinntekter 169 660 000 164 457 000 137 339 000 

Driftsresultat 15 464 000 4 041 000 -6 280 000 

Årsresultat 13 826 000 2 918 000 -8 192 000 

Resultatgrad 9,11 2,45 -4,57 

Balanseregnskap:  

Sum eiendeler 200 954 000 144 446 000 146 965 000 

Egenkapital 49 098 000 35 272 000 32 353 000 

Herav andelskapital 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Sum gjeld 112 135 000 70 165 000 77 213 000 

Herav 

etterdriftsforpliktelse 

37 761 000 36 757 305 35 913 000 

Nøkkeltall:  
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Likviditetsgrad 1,89 1,97 1,88 

Egenkapitalprosent 24,43 24,42 22,01 

Gjeldsgrad 3,09 3,10 3,54 

3 Styret – Egenerklæring 

Det er utarbeidet rapporteringsrutiner til eierne. Regnskap, årsberetning, styreinnkallinger 

med saksdokumenter og protokoller legges rutinemessig fram og sendes til 

eierkommunene (fremgår av selskapsavtalen). 

Fra selskapets strategiplan 2010-2016 og økonomi- og handlingsplan 2012-2015 er det 

nedfelt retningslinjer for styret og for administrasjonen. 

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og styrende organer. 

Oppfølging av daglig leder skjer ved løpende samtaler med styrets formann. I tillegg er 

det nedfelt rutiner for årlige oppfølgingssamtaler. 

Styret gjør løpende styreevaluering av eget arbeid. 

Styret har pr mars 2013 følgende sammensetning: 

Styrets leder: Ragnar Asbjørn Kristoffersen 

Nestleder: Nina Kristiansen 

Styremedlem: Kari Eian Krogstad 

Helge Eide 

Kari Marie Westgaard Berg 

Glenn Vidar Lie Karlsen (ansatterepresentant) 

4 Revisor 

Ut over vanlig revisjon har revisor bistått selskapet med teknisk utarbeidelse av 

årsregnskap, i tillegg til selvkostrapportering. ROAF er skattepliktig på næringsdelen, og 

har betalt skatt på denne delen siden 2010. 

5 Representantskapet 

Eierskapsstrategier er definert i selskapets strategiplan 2010-2016 og handlings- og 

økonomiplan 2012-2015.  Det skjer rapportering til eierne før og etter selskapets 

styremøter gjennom oversendelse av dokumentasjon. 

Rapportering til eierne skjer i årsrapporten samt gjennom tertialrapportering, og status på 

selvkostområdet og regnskapsoversikt over næringsvirksomhet. Tilbakemeldingene fra 

det enkelte representantskapsmedlem viser at ikke alle er inneforstått med hvordan det 

rapporteres. 
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Det er kun mottatt tilbakemelding fra 6 av 16 representantskapsmedlemmer. En 

tilbakemelding på under 40 % gir grunn til å sette spørsmål ved det samlede 

engasjementet rundt eierskap i representantskapet. For øvrig var tilbakemeldingene fra 

representantskapsmedlemmene av svært varierende karakter både med hensyn kunnskap 

om egen rolle og om grunnleggende kunnskap om selskapet som bør forutsettes kjent av 

et representantskapsmedlem i et så vidt stort og betydningsfullt selskap som ROAF. 

6 Eierstyring 

De formelle og praktiske rammer for utøvelse av god eierstyring synes etablert. Videre 

viser den gjennomgåtte dokumentasjon at administrasjonen og styret i selskapet etterlever 

de plikter de er pålagt med hensyn til rapportering og involvering av eierne. Det er på 

denne bakgrunn ikke behov for utvikling av rammene for eierstyring for å sikre 

tilfredsstillende oppfølging.   

7 Konklusjon 

Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet.   

Blant representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for 

informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør 

både manglende kunnskap og manglende engasjement blant flere av 

representantskapsmedlemmene. 

ROAF har i høringsuttalelse til denne rapporten gitt uttrykk for følgende: «Angående kap 

5, 6 og 7, så er ROAFs administrasjon og (styre) enige om at dette synes å være lav både 

interesse og svarprosent. Angående kap 8, ROAFs administrasjon vil sørge for at dette 

gjøres kjent i først kommende representantskapsmøte.» 

8 Anbefalinger 

Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for representantskapets 

medlemmer.  



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

12/2014 Eierskapskontroll i Norasonde AS. 18.3.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Rapport fra eierskapskontroll i NORASONDE AS

Saksopplysninger 
Eierskapskontrollen er utført for kontrollutvalgene på Østre- og Nedre Romerike. 

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

representantskapsmedlemmer og styret er blitt gitt anledning til tilbakemelding ved besvarelse av et 

egenmeldingsskjema. Styrets besvarelse viser at styret overholder de regulatoriske plikter og de 

føringer de er pålagt av sine eiere, på de områder egenerklæringen berører. Kun 5 av 11 

eierrepresentanter har svart.  

Revisjonens konklusjon er følgende: 

«Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet.   

Blant eierrepresentantene har under 50 % besvart vår henvendelse for informasjon og 

redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende 

kunnskap og engasjement blant flere av disse».  

Revisjonens samlede vurdering og anbefaling er slik: 

Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, samt 

at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. 

Det anbefales videre at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015. 

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

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger, herunder at det

 Gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene i NORASONDE AS.

 Utarbeides eierstrategi.

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



NORASONDE AS 

Til:  Kontrollutvalgene i eierkommunene 

Fra:  Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt 

Dato:  Januar  2014 

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL 

Vedlegg til sak 12/2014
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Bakgrunn, formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2008-2012 vedtatt av 

kommunestyrene i eierkommunene. 

 

I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i 

Norasonde etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: 

 

 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? 

 

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i alle 

eierkommunene. 

 

I denne eierskapskontrollen er informasjonsinnhentingen fra eiere, styret og daglig leder 

skjedd i 2012. Bakgrunnen for at rapporten først foreligger nå skyldes i hovedsak redusert 

kapasitet internt i NRD som følge av pågående arbeid med sammenslåingen og etablering 

av Romerike Revisjon IKS.   

 

Utgangpunktet for gjennomføring av eierskapskontroll i kommunelovens § 80 er at de 

som utfører kontrollen blant annet har rett til innsyn i alle kommunalt- eller 

fylkeskommalt eide selskapers administrasjon og styre. I dette tilfellet er Norasonde ikke 

heleid av kommune eller fylkeskommune i det norsk folkehjelp eier 0,32 % av selskapet. 

Nå rvi allikevel har valgt å gjennomføre kontrollen etter § 80 skyldes dette at den privat 

eide andelen er så vidt marginal, kombinert med at selskapet ikke betaler utbytte, at 

hensynene til vern av minoritetsaksjonærer ikke gjør seg gjeldene i dette tilfellet.   

 

Kort om metode 

 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 

og 14.  

 

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

mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen 

ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand 

for ytterligere undersøkelser.  

 

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

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

har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd 
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med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller 

således utenfor denne kontrollen.  

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

herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 

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

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om 

selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om 

den rene eierstyringen. Når dette allikevel 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.     

Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med 

utgangspunkt i følgende kilder: 

 Lov og forskrift

 Selskapets vedtekter

 Eiermeldinger

 KS Eierforums anbefalinger for eierstyring

 Tilbakemelding fra eiere, styret og administrasjon

Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet 

er i orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. 

Ettersom vi kun har mottatt 5 av 11 svar på egenerklæringsskjema fra eierne, er vår 

samlede vurdering at vi i denne selskapskontrollen ikke har hatt et fullstendig grunnlag til 

å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene har vedtatt. 

1 Innledning 

Norasonde AS er eid av til sammen 11 aksjonærer. Nedenfor følger oversikt over eierne 

med sine respektive eierandeler: 

Akershus fylkeskommune 7 953 aksjer 25,16% 

Skedsmo kommune 6 369 aksjer 20,19% 

Lørenskog kommune 4 545 aksjer 14,36% 

Nittedal kommune 3 199 aksjer 10,17% 

Rælingen kommune 2 841 aksjer   9,00% 

Sørum kommune 2 332 aksjer   7,41% 

Fet kommune 1 884 aksjer   5,93% 

Aurskog- Høland kommune 1 578 aksjer   5,00% 

Gjerdrum kommune    688 aksjer   2,21% 

Norsk Folkehjelp       91 aksjer   0,32% 

Rømskog kommune       79 aksjer   0,25% 

http://www.purehelp.no/
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no


Eierskapskontroll – NORASONDE AS 

 

Nedre Romerike distriktsrevisjon                       Østre Romerike revisjonsdistrikt 4  

               Totalt 31 558 aksjer 100,00% 
 

 

Norasonde er en tiltaksbedrift og ble etablert i 1960 og har som hovedoppgave å styrke 

deltakernes kompetanse og arbeidsevne og derved øke deres mulighet for ordinært 

arbeid/aktivitet/studie, samt tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med 

tilretteleggingsbehov. Gjennom dette skal bedriften skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, 

forbygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av 

arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bedriften tar utgangspunkt i 

individets bistandsbehov, arbeidsevne og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet 

gjennom kvalifisering, arbeidstrening og motivasjon til å tro på egne muligheter.
1
 

 

Selskapet har hovedkontor på Skedsmokorset og avdelinger i Lillestrøm, Sørumsand og 

Bjørkelangen.  

 

I 2012 hadde selskapet en omsetning på vel 95 millioner kroner og rekrutterte 197 

personer til jobb eller utdanning. 

 

2 Nærmere om selskapet – samtale med daglig leder Bodil Løkken Bendiksen 

 

2.1 Avtalemessige og regulatoriske forhold 

Det er i følge daglig leder ikke forhold som tilsier at selskapet bryter sine avtalemessige 

eller øvrige regulatoriske forpliktelser.  

 

Daglig leder er styreleder datterselskapet Bjørnstadgården AS som eier lokalene som 

benyttes i Lillestrøm. I denne sammenheng er selskapet opptatt av at alle avtaler inngås 

på markedsmessige vilkår mellom selskapet og dets nærstående, herunder datterselskap.   

 

Selskapet bestreber seg på å overholde reglene om offentlige anskaffelser, og har fokus 

på intern opplæring av de ansatte i dette regelverket. I tillegg benyttes ekstern konsulent 

ved behov.  

 

Bruk av konsulenter utover selskapets revisor skjer i beskjedent omfang ved behov for 

juridisk hjelp og ved offentlige anskaffelser.  

 

 

2.2 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

Selskapet har i følge daglig leder ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder 

skatteoppkrever og skattekontoret. 

 

I følge daglig leder overholder selskapet offentlige pålegg og innehar de nødvendige 

offentlige godkjenninger for sin virksomhet.  

 

                                                 
1
 Informasjonen er hentet fra selskapets hjemmeside 
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2.3 Juridiske forhold 

Selskapet har blitt trukket for retten av en tidligere medarbeider. I følge daglig leder 

anses prosessrisikoen i denne saken for å være lav. 

2.4 Organisasjon 

Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er inngått bonusavtaler med de ansatte for 

måloppnåelse mot budsjett. Formålet med bonusen er å kunne gi en påskjønnelse og er 

ikke ment som et vesentlig bidrag til innekt. 

I 2012 var sykefraværet 7%, inkludert langtidsfravær. 

Det er utarbeidet instruks for daglig leder og det gjennomføres evaluering en gang per år. 

2.5 Miljø 

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. 

2.6 Fremtidsutsikter 

Avgjørende for selskapets fremtidige drift er at offentlige myndigheter opprettholder 

eksisterende ordninger rundt organisering av arbeidsmarkedstiltak. Slike endringer er 

ikke kommunisert og forutsetningene for videre drift anses derfor å være tilstede. 

2.7 Selskapets økonomiske utvikling 

Antall bevilgede tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus varierte fra 368 til 362 plasser i 

2012, og tiltaksplassene representerte siste halvår 2012 en lavere finansieringssats enn for 

første halvår.  

Selskapets årsregnskap føres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk. 

Tabellen nedenfor viser den økonomiske utviklingen i Norasonde AS. 

Nøkkeltall 2012 2011 Endring 

Resultatregnskap 
Sum driftsinntekter 95 815 789 95 015 330 800 459 

Sum driftskostnader 92 038 871 92 262 988 -224 117 

Resultat finansposter -58 220 86 036 -144 256 

Årsresultat 3 718 698 2 838 378 880 320 

Avsatt til annen 

egenkapital 
3 718 698 2 838 378 880 320 

Balanseregnskap 
Anleggsmidler 31 651 668 19 994 557 11 657 111 

Omløpsmidler 24 322 423 28 124 074 -3 801 651 

Sum eiendeler 55 974 091 48 118 631 7 855 460 

Egenkapital 38 354 733 34 636 035 3 718 698 

Avsetning 

pensjonsforpliktelse 
0 183 501 -183 501 

Langsiktig gjeld 5 425 173 0 5 425 173 
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Kortsiktig gjeld 12 194 186 13 299 095 -1 104 909 

Sum egenkapital og 

gjeld 
55 974 091 48 118 631 

Kilde: Årsberetningen for 2012 for Norasonde AS. 

Selskapets inntekter fra salg av varer og tjenester var på kr 40,2 mill. i 2012 og andre 

driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd fra NAV, utgjorde kr 55,6 mill. i 2012. 

Tilskudd fra kommuner utgjorde kr 3,3 mill. i 2012. 

Årets resultat i 2012 ble et overskudd på kr 3,7 mill. som er ført mot annen egenkapital. 

Anleggsmidlene er på kr 31,7 mill. 31.12.2012. Selskapets investeringer i 2012 var kr 2 

mill. og det ble investert i lokaler, driftsmidler, inventar og utstyr i følge årsberetningen. 

Investeringene er aktivert og framgår av note 1 til årsregnskapet.  

Selskapets revisor avga revisjonsberetning uten forbehold for 2012. 

3 Styret – Egenerklæring 

Styret har besvart vår henvendelse med anmodning om utfylling av egenerklæring. 

Styrets besvarelse viser at styret overholder de regulatoriske plikter og de føringer de er 

pålagt av sine eiere, på de områder egenerklæringen berører. 

4 Representantskapet 

Vi har kun mottatt 5 av 11 utsendte egenerklæringsskjema fra eierne. Dette er noe som i 

utgangspunktet svekker presisjonsnivået i denne eierskapskontrollen. En tilbakemelding 

på under 50 % gir grunn til å sette spørsmål ved det samlede engasjementet rundt 

eierskap i selskapet. For øvrig var tilbakemeldingene fra eierrepresentant av svært 

varierende karakter både med hensyn kunnskap om egen rolle og om grunnleggende 

kunnskap om selskapet som bør forutsettes kjent av en eierrepresentant i et så vidt stort 

selskap som Norasonde AS. 

Fra de besvarelser vi har mottatt fremgår blant annet følgende: 

- Det er ikke utarbeidet eierstrategier for virksomheten.  

- 3 av 5 eiere har ikke innarbeidet rutiner for opplæring om eierstyring til 

eierrepresentantene. 

- Det er ikke utarbeidet rutiner for rapportering til eierne utover minstekravene i 

aksjeloven. 

- Det er ikke utarbeidet strategier eller retningslinjer for styret eller 

administrasjonen. 

- Eiernes representanter på generalforsamling stiller med ulike mandat. Her varierer 

det fra representanter uten mandat til representanter med bundet instruks fra 

formannskapet.  

- Det er utarbeidet instruks til valgkommiteen med føringer for valg og 

sammensetning av styret. 
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5 Eierstyring 

Eierne synes ikke å ha definert eierstrategi og rutiner for rapportering til eierne. Dette 

utgjør ikke brudd på gjeldende lovgivning, men er for øvrig ikke i overensstemmelse med 

grunnleggende prinsipper for god eierstyring, jf KS Eierforum, NUES mv. 

6 Konklusjon 

Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet.   

Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for informasjon og 

redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende 

kunnskap og engasjement blant flere av disse.  

7 Anbefalinger 

Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, 

samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. 

Det anbefales videre at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015. 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

13/2014 Virksomhetsbesøk 2014. 18.3.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015

2. Plan for selskapskontroll 2013 – 2015

Saksopplysninger 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen kan kontrollutvalget gjennomføre 

virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen 

skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan 

også inkludere kommunale foretak og selskap. Besøkene initieres og gjennomføres av 

kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet.  

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få

orientering om og innsyn i system og rutiner

Kontrollutvalget har allerede satt opp i årsplanen for 2014 at de ønsker å besøke Østre Romerike 

Brann- og Redningsvesen IKS. 

Som et utgangspunkt for diskusjonen har sekretær vedlagt plan for selskapskontroll- og 

forvaltningsrevisjon 2013 - 2015, se vedlegg 1 og 2. 

Det legges opp til en drøfting i denne saken om hvilke andre virksomheter utvalget ønsker å besøke i 

2014. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter i 2014: 

1. … 

2. … 

3. … 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Plan for forvaltningsrevisjon 

2013 – 2015 

Fra: Kontrollutvalget i Sørum den 4.9.2012 

Til: Kommunestyret i Sørum  

Vedlegg 1 til sak 13/2014
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FORORD 
 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kontrollutvalget og kommunestyret skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har foretatt valg av områder for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet 
analyse utarbeidet av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  
 
Planen gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden 2013 - 2015. 
 
Kontrollutvalget mener at det kan være behov for å ajourføre Plan for forvaltningsrevisjon i 
løpet av inneværende periode. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Sørum kontrollutvalg anser det som realistisk at 
det gjennomføres 1-2 prosjekter årlig. Dette vil være avhengig av omfanget på det enkelte 
prosjekt og om det er mulig å gjennomføre felles prosjekter for kommunene i Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 
 
Kontrollutvalget har valgt ut ni områder for forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i disse 
områdene skal kontrollutvalget vedta hvilke prosjekter som skal gjennomføres, dvs. en 
avgrensning og konkretisering av det enkelte område for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
 

Sørumsand, 4.9.2012 
 

Tor-Arne Lie Jensen 
Kontrollutvalgets leder 
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1 Om forvaltningsrevisjon 
Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Med 
hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon. 

Det er kontrollutvalget som etter regelverket har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 

”.. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon).  

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene

som er satt på området, 

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer

samsvarer med offentlige utredningskrav 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 

Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til 
rådighet for kontrollutvalget.  

Kommunens virksomhet som omfattes av forvaltningsrevisjon er: 
• Kommunen
• Foretak
• Interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekter.

Forvaltningsrevisjon i selskaper (selskapskontroll, kommuneloven § 80, annet ledd): 
• Heleid kommunalt AS (hvor eier er en kommune eller flere kommuner i fellesskap)
• Interkommunale selskaper der kommunen har eierinteresser (Lov om IKS)
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2 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om 
kontrollutvalg § 10: 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 

behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 
Bestemmelsen innebærer at det er kommunestyret som er oppdragsgiver for 
forvaltningsrevisjon ved å vedta ”Plan for forvaltningsrevisjon”. Formålet er å sikre at den 
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov.  
 
Denne planen er utarbeidet for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget vil vurdere status og 
eventuelt behov for endringer av prioriterte prosjektområder i løpet av planperioden. En slik 
fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil kunne bli gjenstand for 
forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få kommunestyrets godkjenning. 
 
Planen er basert på Overordnet analyse. Analysen er utarbeidet av Østre Romerike 
revisjonsdistrikt og behandlet av Kontrollutvalget i Sørum kommune 4.9.2012 

3 Overordnet analyse 
Overordnet analyse er primært utarbeidet som et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget. 
Analysen har vært et hjelpemiddel for kontrollutvalget for å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter (forskrift om kontrollutvalg § 10): 
 

”Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 

til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger” 

(merknadene til § 10). 

 
Med utgangspunkt i analysen har kontrollutvalget i møte 4. september 2012 foretatt en 
prioritering av områder for forvaltningsrevisjon. 

4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Sørum kommune og vil stå for den praktiske 
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven 
§ 78, revisjonsforskriften og RSK 001 001 ”Standard for forvaltningsrevisjon” som er vedtatt 
av Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen mer konkrete bestillinger av prosjekter. 
Kontrollutvalget har dialog med revisjonen i forvaltningsrevisjonsprosessen. Kontrollutvalget 
har en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 
Rapportering fra revisjonen til kontrollutvalget foregår underveis i forbindelse med 
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prosjektgjennomføringen og til slutt i forbindelse med behandling av rapporten og 
presentasjon av funn.  
 
Inneværende planperiode vil i praksis gjelde for 2013 – 2015/2016.  Innenfor rammen av 
revisjonens ressurser er det realistisk å kunne gjennomføre 1-2 prosjekter pr år.  Dette vil 
være avhengig av om det er mulig å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon for kommunene i 
revisjonsdistriktet (Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes kommuner).  Et prosjekts omfang vil 
også kunne innvirke på antall prosjekter som kan gjennomføres.  

5 Prioriterte områder i planperioden 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 
 
Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ni 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  
 
Opplistingen er en anbefalt tidsrekkefølge for prosjekter, og ikke en prioritering av viktighet. 

5.1 Prioritering av områder 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder: 

• Sykefravær 
• Flyktningtjenesten 
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole. 
• Anskaffelser  
• Kommunens styrings- og kontrollsystem 
• Revisjon av IKT 
• Oppfølging av KOSTRA rapportering 
• Enkeltvedtak/oppfølging av planer 
• Samhandlingsreformen 

 
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. Endringer som kontrollutvalget gjør i løpet av planperioden 
rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 

5.2 Mulig vinkling på prosjekter 
Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner kan være vurderinger knyttet til: 

• Vedtaksoppfølging 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Regeletterlevelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
Vinklingen eller tilnærmingen til mulige prosjekter for hvert av de prioriterte områdene i 
denne planen tar utgangspunkt i Overordnet analyse med hovedfokus på intern kontroll og 
brukerperspektiv. 
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Sykefravær 
Sykefraværet i Sørum er høyt med 8,1 % i 2011. Sykefraværet er en stor kostnad for 
kommunen. Erfaring fra andre kommuner tilsier at omtrent halvparten av sykefraværet er 
langtidsfravær. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens oppfølging av 
langtidssykemeldte i et intern kontroll perspektiv. En annen tilnærming er hvordan 
kommunen følger opp egne rutiner og lovpålagte forhold knyttet til sykefravær. 

Flyktningtjenesten 
Det har vært rettet oppmerksomhet mot Sørum behandling av flyktninger som faller inn under 
Lov om introduksjonsordning og Norskopplæring for nyankomne innvandrere (lov av 4.juli 
2003). En gjennomgang av flyktningetjenesten vil kunne se på se på Sørums kommunes 
organisering av mottak og integrering av flyktninger. Da flere virksomheter i kommunen er 
involvert i dette arbeidet, vil en gjennomgang også ta for seg den interne samhandlingen i 
kommunen. 

Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i 
kommunen å fange opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk 
opplæring eller spesialundervisning. Sørum kommune har en utfordring med hensyn til å 
hjelpe skoler og barnehager med tidlig og riktig innsats, som gjør at antall enkeltvedtak kan 
reduseres. En mulig tilnærming er en vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig 
og riktig innsats. En annen mulig tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og 
skole. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil det også være naturlig å se på den interne 
samhandlingen mellom PPT og skole/barnehage i Sørum.  

Anskaffelser 
Anskaffelse vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging av 
regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for misligheter. En mulig tilnærming er en 
vurdering av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Det kan skilles mellom bestilling av 
varer og tjenester og mottak av varer og tjenester. I forbindelse med bestilling av varer og 
tjenester kan en problemstilling være å undersøke om premissene er riktige i forkant av 
inngåelse av rammeavtaler. Andre tilnærminger kan være om anskaffelsene har vært i tråd 
med anskaffelsesregelverket når det gjelder større investeringer i kommunen, om kommunen 
betaler i tråd med avtaler framforhandlet av Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre 
Romerike(IINR) og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler. 

Kommunens styrings- og kontrollsystem 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Sørum kommune er i en prosess med revitalisering av 
kvalitetslosen i forbindelse med avvikshåndtering. En mulig tilnærming er en revisjon av 
kontrollsystemet med utgangspunkt i aktuelle rammeverk for styring og kontroll. Da med 
utgangspunkt i rådmannens internkontroll 

Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
Kommunen har en rekke datasystemer og personvern er et sentralt område. En mulig 
tilnærming er en vurdering av IT-kontroll i forbindelse med utvalgte datasystemer innenfor 
for eksempel barnevern, skole, helse og sosial hvor det er stor andel personopplysninger. 
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Oppfølging av KOSTRA rapportering 
Sørum har en utfordring med hensyn til KOSTRA-rapportering da de internt bruker en annen 
kontoplan enn KOSTRA. En forvaltningsrevisjon utført av Østre Romerike revisjonsdistrikt i 
2011 innenfor eiendomsforvaltning, viste at det var betydelige avvik mellom det som ble 
rapport inn til KOSTRA, og det som skulle vært rapport inn. En gjennomgang vil kunne se på 
enkelte tjenesteområders KOSTRA rapportering. 

Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
Det fattes en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av barnehageplass i medhold 
av barnehageloven. Institusjonsplass og hjelp i hjemmet i medhold av helse- og 
omsorgsloven. Sosialhjelp i medhold av sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsordningen. 
En mulig tilnærming er en vurdering av innhold i vedtak og oppfølging av vedtak. 

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette utgjør den lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunene plikter å ha 
planer ved ulykker og naturkatastrofer. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 
1.1.2010 kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 

Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Det er flere mulige tilnærminger når det gjelder gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne reformen. Stikkordsmessig nevnes intern 
kontroll; utskrivingsklare pasienter; forebygging av helseproblemer; avtaler med 
helseforetakene; iverksetting og oppfølging; informasjonsflyt og personvern; mål for 
samhandlingsreformen.  

6 Oppfølging og rapportering 
Det følger av revisjonsforskriften § 8 at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget 
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges 
fortløpende fram for kommunestyret fra kontrollutvalgets side. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, følges opp. Dette følger av kontrollutvalgsforskriften § 12. 
Kontrollutvalget har innarbeidet rutiner for videre oppfølging av rapportene.  
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Vedlegg 1 Utdrag av lov og forskrift som omhandler kontrollutvalg og revisjon 

Forskrift om kontrollutvalg: 

§ 9. Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt 
foretaks årsregnskap.  

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon  
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner.  

§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte.  

Kommuneloven § 78. Revisjon 

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Forskrift om revisjon 

§ 6. Revisjonsplikt  
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn 
den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap, eller et 
kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.  
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, 
skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SØRUM KONTROLLUTVALG 10 

§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Herunder om  

a)forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger, 

b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området, 

c)regelverket etterleves, 

d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav, 

f)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 

§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner.  
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 
syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune-
/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal styret 
og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av 
rapporten.  
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 
utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 
rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 
til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 
forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 
innhold: 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 
(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 
andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 
kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 
en kvalifisert og uavhengig revisor. 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 
eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 
imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 
selskaper. 
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Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

Koml § 77 nr. 5 Koml § 80, 1. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 1. ledd

Koml § 80, 2. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 2. ledd

Selskapsform/Type 
kontroll 

Påse at kommunens 
eierinteresser ivaretas 
fra eiers side 

I tillegg til å påse at 
kommunens eierinteresser 
ivaretas, gis innsynsrett inn i 
selskaper for å gjennomføre 
kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 
kommunale og private 
eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Koml § 27-selskap som 
er egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 
innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 
samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. Kommuneloven kapittel 5A, §§ 28-1a-1k, om 
Vertskommunesamarbeid og 5B om Samkommune.  Vertskommunesamarbeid kan organiseres som 
administrativt samarbeid, jf koml. § 28-1b eller som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt 
nemnd, jf koml. § 28-1c.  

I tillegg fins 
• aksjeselskaper med innslag av private eierinteresser,
• uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har

ansatte,
• stiftelser,
• kommunale eierandeler i veier og annen type fast eiendom.

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 
selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 
omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 
selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært behov 
for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert eierkommunenes 
kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I forlengelsen av dette 
har ØRR i samarbeid med NRD utarbeidet en oversikt over alle samarbeid utover de som er omfattet 
av selskapskontroll, se vedlegg (3). I denne sammenheng foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt 
til å følge opp nærmere kontroll av disse virksomhetene i planperioden.    

Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene vil være forskjellig avhengig av hva slags formell 
organisering de har. De samarbeid som er organisert etter kommuneloven kap. 5A vil for eksempel 
kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 
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Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og lignende er 
kommunelovens § 77 nr 5.  
Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 
undersøkelser i det enkelte tilfellet. 

   

1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 
og regler.  
 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 
utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 
interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg 
til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 
funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 
 
Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 
private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 
utgangspunkt i åpne kilder fordi innsynsretten etter § 80 ikke gjelder. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 
dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 
gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 
nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 
endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  
 
Selskapskontrollen kan gjennomføres av ØRR1, ROKUS IKS (eierskapskontroll) eller den/de som 
kontrollutvalget måtte bestemme. Det tas stilling til dette i forbindelse med bestilling av den enkelte 
kontroll. Når det gjelder selskapskontroll kan slik kontroll gjennomføres av sekretariatet, såfremt 
selskapskontrollen ikke også omfatter forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon anses som revisjon. 
 
Kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i metodikk utarbeidet for dette formålet.  
 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres.  
  

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 
av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 
gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 

                                                 
1 ØRR eller den nye revisjonsenheten 
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Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 
av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 
korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 
kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  

Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 
selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, bør dette framgå av 
årsrapporten. 

Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten.  

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 
selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.2 

Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 
når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 
selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 

2 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 
gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 
  

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2012 

Slik det fremgår over har ØRR prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 
eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 
gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder.  
 
Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 
styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder ikke minst de selskap som eies av 
kommunene i fellesskap.  
 
Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 
respektive virksomheter som kan ha vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  
 

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2015 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 
selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. Perioden vil i praksis kunne strekke seg inn i 
2016. 
 
Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 
selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 
foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 
være hensiktmessig. 
 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er ikke foreslått, men vil bli vurdert i forlengelsen av hver 
enkelt eierskapskontroll. 
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VEDLEGG 1: 

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 

Kommuneloven § 77 nr 5: 
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kommuneloven § 80: 
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 

eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 

fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 

for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 

selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 

selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 

herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 

til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 

tilsvarende organ. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 

Kap. 6. Selskapskontroll 

§ 13. Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 

til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll.  

§ 14. Selskapskontrollens innhold 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 

som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  

§ 15. Rapportering om selskapskontrollen 

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 

om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

Selskap Eierform Eiere Status 
Østre Romerike Brann- og 
redningsvesen IKS 

IKS Sørum 57 % 
Fet 43 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2013

Romerike Avfallsforedling IKS Lørenskog  21,43 % 
Gjerderum    3,58 % 
Sørum  10,71% 
Rælingen    10,71 % 
Enebakk  7,14 % 
Nittedal      14,29 % 
Skedsmo  25% 
Fet  7,14 % 

(oppdatert 13.8.08) 

Eierskapskontroll pågår og 
avsluttes i løpet av november i 
år (2012) 

Nedre Romerike vannverk AS AS AS-andeler: 
Lørenskog    25,0 % 
Nittedal  14,3 % 
Rælingen     10,7 % 
Sørum  10,7 % 
Skedsmo  32,2 % 
Fet        7,1 % 

Avvente avviklingsprosess 

Nedre Romerike Vannverk IKS IKS IKS-andeler: 
Lø: 23,6; Ni: 17,4; 
Ræ: 14,3; Sø: 5,5; 
Sk: 34,7: Fe: 4,5 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014

Krogstad Miljøpark AS AS Sørum 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014

Norasonde AS AS Akershus Fylkeskommune 
Tannhelsetjenesten 25.16 % 
Skedsmo Kommune 20.20 % 
Lørenskog Kommune 14.37 % 
Nittedal Kommune 10.70 % 
Rælingen Kommune 9.00 % 
Sørum Kommune 7.41%  
Fet Kommune 5.93 %  
Aurskog-Høland 
Kommune5.00% 
Andre 2.23% (NB: privat 
aksje) 

Gjennomføres 
eierskapskontroll 2012 

Romerikes 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015
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Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 % 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nitedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %  

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015
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VEDLEGG 3:  

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID 
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   

Adm.vertskommune-
samarbeid, Kl § 28 

IINR (Interkommunal 
innkjøpsordning Nedre 
Romerike) 

Et forpliktende 
samarbeid fra 1997, 
består nå av Sørum, 
Fet, Enebakk, 
Rælingen, Nittedal og 
Aurskog-Høland. 

Sørum er 
vertskommune 

Adm.vertskommune- 
Samarbeid, Kl § 28 

Skatteoppkreverfunksjon Rælingen, Fet 
Skedsmo, Sørum 

Skedsmo er 
vertskommune 

Samarbeid, Koml. § 27 Østre Romerike 
revisjonsdistrikt 

Aurskog-Høland, Fet, 
Nes og Sørum 

Sørum er 
vertskommune 

Koml. § 27 Skåningsrud skole Aurskog-Høland, Nes 
og Sørum 

Sørum 

Andre 
Samarbeidsformer 

SNR  
Samarbeidsrådet 
På Nedre Romerike. 

Aurskog Høland, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, 
Sørum og Akershus 
Fylkeskommune 

Skedsmo er verts- 
kommune 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Aurskog-Høland, Fet, 
Skedsmo, Sørum, 

Barnevernvakten Lørenskog, Nittedal, 
Fet, Rælingen, Sørum, 
Gjerdrum, Aurskog-
Høland, Ullensaker, 
Nannestad, Hurdal, 
Nes og Eidsvoll. 

Lørenskog er 
ansvarlig for drift og 
personal 

Romerike HMS Senter BA Fet, Aurskog-Høland, 
Sørum 

For øvrig vises til kommunens eiermelding som blant annet inneholder informasjon om Stiftelsen Valstad Café, 
Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne og Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. 

Kommunens eiermelding er behandlet slik: 
• Sørum kommunestyre 18.10.2006 / sak 68/06
• Sørum kommunestyre 26.11.2008 / sak 75/08

Kommuneloven er ovenfor forkortet Kl.
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VEDLEGG 4 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 

Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 
av dokumenter. 

For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 
- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 
- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 
- Selskapets revisor tilskrives 

Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 
Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 
- Avtalemessige forhold 
- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 
- Juridiske forhold 
- Organisasjon 
- Miljø 
- Framtidsutsikter 

Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 
representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  

Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 
kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 18.3.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.3.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 16 -2014.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 26/14 – Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014.

3. Skatterapport februar 2014.

4. Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sørum kommune.

5. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 11.3.14.

6. Tiltaksplan 2014, sist redigert 11.3.14.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



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

1 08.01.2014 08.01.2014 x Sørum kontrollutvalg Innkalling av Rådmannen 419.2.2

2 16.01.2014 13.12.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune + rådmannens høringsuttalelse 419.9.3

3 29.01.2014 29.01.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 02/2014 og 03/2014. 419.5.5

4 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Skedsmo kemnerkontor sin årsrapport og 

årsregnskap for 2013. 419.5.1

5 06.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 05.02.2014, sak 

26/14, Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 419.1.4

6 06.02.2014 06.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon med administrasjonen 

angående kommunestyrevedtak - Sørum 

kommune 419.epost

7 05.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune Invitasjon fra ordfører til kommunestyret 419.epost

8 03.02.2014 03.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon mellom 

kontrollutvalgsleder og politisk sekretariat 

vedrørende uleselige dokumenter i agendaene til 

kommunestyremøtene 419.epost

9 07.02.2014 07.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak Sørum kommunestyre 05.02.2014, Sak 

17/14, Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny 

vurdering av kostnadskalkyle - Oversendes 

kontrollutvalget for nærmere ettersyn 419.6.1

10 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 419.10.3

11 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 419.10.3

12 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Norasonde AS 419.10.3

13 25.02.2014 25.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Kronologisk gjennomgang av KU sak 08/2014. 419.6.1

14 26.02.2014 25.02.2014 x Sørum kommune Protokoll 25.2.14 419.5.4

15 26.02.2014 26.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Særutskrift i sak 08/2014. 419.5.5

16 10.03.2014 10.03.2014 x Skedsmo kemnerkontor Skatterapport februar 2014. 419.e-post
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Postliste 2013 for kontrollutvalget i Sørum

Vedlegg 1 til sak 15/2014



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 13/00354 
Arkivkode 
Saksbehandler Anita Sandnes 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 05.02.2014 26/14 

Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.02.2014 sak 26/14 

Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering. 

Vedlegg 2 til sak 15/2014



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 1 296 278 2 150 000 3 233 126 54 289 640 55 850 000 54 214 201 

Avvik i kroner -853 722 -1 936 848 -1 560 360 75 439 

Avvik i prosent -39,7 % -59,9 % -2,8 % 0,1 % 

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

Skatteinngang 885 348 1 500 000 516 206 37 079 811 38 301 000 34 444 312 

Avvik i kroner -614 652 369 142 -1 221 189 2 635 499 

Avvik i prosent -41,0 % 71,5 % -3,2 % 7,7 % 

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

Skatteinngang 1 283 403 3 000 000 1 278 705 75 818 044 78 001 000 71 399 415 

Avvik i kroner -1 716 597 4 698 -2 182 956 4 418 629 

Avvik i prosent -57,2 % 0,4 % -2,8 % 6,2 % 

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

Skatteinngang 3 213 364 6 700 000 2 383 473 172 165 441 174 000 000 164 762 160 

Avvik i kroner -3 486 636 829 891 -1 834 559 7 403 281 

Avvik i prosent -52,0 % 34,8 % -1,1 % 4,5 % 

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

Skatteinngang 4 298 236 4 000 000 4 273 299 55 969 832 55 000 000 53 085 742 

Avvik i kroner 298 236 24 937 969 832 2 884 090 

Avvik i prosent 7,5 % 0,6 % 1,8 % 5,4 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 245 014 357 975 441 490 -83 515 

Gebyr inkasso 9 542 48 225 50 000 -1 775 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt 

Denne måned 22 47 244 

Hittil i år 273 583 705 135 183 941 66 % 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang 
februar 2014 

Vedlegg 3 til sak 15/2014



Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 96,4 99,7 91,1 99,5 97,8 

0228 Rælingen 94,9 99,9 85,6 99,8 98,8 

0231 Skedsmo 97,5 99,9 87,9 99,7 97,3 

0226 Sørum 97,6 99,7 91,2 99,5 91,6 

0233 Nittedal 97,1 99,9 88,8 99,6 98,3 

∑ Kemnerkontoret 96,9 % 99,9 % 88,5 % 99,6 % 96,8 % 

0229 Enebakk 92,8 99,7 83,4 99,8 98,4 

0230 Lørenskog 95,5 99,9 88,0 99,8 99,7 

0235 Ullensaker 96,9 99,9 86,5 99,6 98,0 

Utskrevet Fet 74 558 750 238 512 412 36 653 213 120 007 333 7 681 445 

Innbetalt 71 881 249 237 847 281 33 400 433 119 438 534 7 511 472 

Mål i kroner 73 514 928 238 273 900 34 087 488 119 647 311 7 566 223 

Kr igjen til målet 1 633 679 426 619 687 055 208 777 54 751 

Ubetalte krav 2 677 501 665 131 3 252 780 568 799 169 973 

I Konkursbo 13 250 0 215 281 0 0 

Aktiv restanse 2 664 251 665 612 2 994 485 568 758 169 973 

Utskrevet Rælingen 74 214 590 264 848 574 53 979 642 132 540 927 9 547 895 

Innbetalt 70 440 591 264 553 937 46 203 462 132 217 413 9 436 838 

Mål i kroner 73 175 586 264 583 725 50 201 067 132 143 304 9 404 677 

Kr igjen til målet 2 734 995 29 788 -74 109 -32 161 

Ubetalte krav 3 773 999 294 637 7 776 180 323 514 111 057 

I Konkursbo 363 000 138 179 313 545 91 656 200 

Aktiv restanse 3 410 999 156 380 7 462 224 231 560 110 851 

Utskrevet Skedsmo 226 366 426 3 241 521 040 169 494 302 1 541 307 436 116 594 451 

Innbetalt 220 594 083 3 238 132 140 149 027 037 1 536 103 600 113 472 934 

Mål i kroner 223 197 296 3 238 279 519 157 629 701 1 536 683 514 114 845 534 

Kr igjen til målet 2 603 213 147 379 8 602 664 579 914 1 372 600 

Ubetalte krav 5 772 343 3 388 900 20 467 265 5 203 836 3 121 517 

I Konkursbo 792 036 447 821 537 289 840 984 158 851 

Aktiv restanse 4 980 283 2 940 706 19 887 404 4 239 091 2 936 471 

Utskrevet Sørum 94 224 975 513 573 960 55 044 577 259 125 229 29 483 836 

Innbetalt 91 968 195 511 864 777 50 207 703 257 765 296 27 012 007 

Mål i kroner 92 905 825 513 060 386 51 191 457 258 347 853 29 041 578 

Kr igjen til målet 937 630 1 195 609 983 754 582 557 2 029 571 

Ubetalte krav 2 256 780 1 709 183 4 836 874 1 359 933 2 471 829 

I Konkursbo 327 300 1 090 442 0 884 561 400 

Aktiv restanse 1 929 452 618 619 4 821 684 474 961 2 323 581 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 215 255 68 454 838 469 071 957 39 555 442 

Innbetalt 117 445 846 956 770 821 60 790 671 466 990 369 38 885 082 

Mål i kroner 119 292 746 957 257 040 63 662 999 467 664 741 38 962 110 

Kr igjen til målet 1 846 900 486 219 2 872 328 674 372 77 028 

Ubetalte krav 3 540 712 1 444 434 7 664 167 2 081 588 670 360 

I Konkursbo 541 000 0 394 981 192 146 50 951 

Aktiv restanse 2 999 700 1 442 135 7 213 535 1 886 137 617 951 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 



Vedlegg 4 til sak 15/2014







KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.1.14 01/2014 Orientering ved rådmannen. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 


28.1.14 02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge

opp rapportens funn og anbefalinger.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.

Kommunestyret Følges opp med 

administrasjonen 

i 2 halvår 2014 

28.1.14 03/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets 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.

Kommunestyret 

28.1.14 04/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte den 18.3.14. 


28.1.14 05/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


28.1.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


28.1.14 07/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte for å be 

om en orientering i forbindelse med kommunestyrets vedtak 

144/13 – tiltak på Sørum kirkegård. Kontrollutvalget henviser 

blant annet til artikkel i Romerikes Blad 21. januar 2014 som 

omtaler utvidelsen av Sørum kirkegård (se vedlagt). 

Rådmannen 


Vedlegg 5 til sak 15/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.14 08/2014 Drøfting vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 17/14 til

etterretning, og ber revisjonen om å foreta en forundersøkelse.

2. Revisjonen bes å legge frem resultatet av sin undersøkelse i

kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

ØRR Legges frem 

6.5.14 

18.3.14 09/2014 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

Oppdatert 11.3.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 6 til sak 15/2014



Kontrollutvalget i Sørum kommune 
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Tilsyn med forvaltningen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett

til medlemmene).

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal).

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og

anmeldelser.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann.

 Rapporteringer fra rådmannen:

o Økonomisk situasjon.

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt

møte).

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av

disse.

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling

 Oppfølging av KS-saker.

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner

28.1.14  Orientering ved rådmannen vedrørende forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold

skole.

 Sak om virksomhetsbesøk i 2014 (utsatt til 18.3.14).

18.3.14  Sak om virksomhetsbesøk i 2014.

6.5.14  Revisjonen legger frem forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 08/2014.

10.6.14  Virksomhetsbesøk til Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS.

2.9.14  

4.11.14  

2.12.14  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

10.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

2.12.14 



Kontrollutvalget i Sørum kommune 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
28.1.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefravær

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Flyktninger

 Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2013-

2015. 

2.9.14  

4.11.14  

2.12.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport Sykefraværsarbeid i Sørum kommune (sak 02/2014) er

fulgt opp.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
28.1.14  

18.3.14  Behandle selskapskontroll:

o Selskapskontroll – ROAF

o Selskapskontroll – Romerike Krisesenter

o Selskapskontroll – Norasonde AS

6.5.14  

10.6.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2015.

 Bestille selskapskontroller på:

o Nedre Romerike Vannverk IKS

o Krogstad Miljøpark AS

2.9.14  

4.11.14  

2.12.14  

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 20xx-20xx, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

2
Plan for selskapskontroll for 20xx-20xx ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 
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Tilsyn med revisjonen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Sørum kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2014.

2.9.14  

4.11.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

2.12.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  

2.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

 Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets

behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

4.11.14  

2.12.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
28.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.

2.12.14  

3
 http://www.nkrf.no 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2014 Eventuelt. 18.3.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 6.5.2014, kl. 18.00 (årsregnskapet 2013). 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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