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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 29.10.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Henvendelse til kontrollutvalget fra Petter Gulbrandsen, datert 12. oktober 2014, med vedlagt

sak 11/53 fra Forvaltning- og økonomiutvalget datert 9.6.2011.

2. Fylkesmannens besvarelse på henvendelse om lovlighetskontroll – Nannestad kommune –

festeavgift 2014.

3. Forvaltnings- og økonomiutvalget sak PS 14/77 – Regulering av festeavgiften for Nannestad

kommunes framfestere.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Petter Gulbrandsen, datert 12. oktober 2014, med 

anmodning om granskning og offentlig høring vedrørende festeavgift 2014 (se vedlegg 1). 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan 

defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 

andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 

utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» 

Kontrollutvalget søker mer informasjon om denne saken for å ha et godt grunnlag i den videre 

behandlingen, og har derfor bedt rådmannen om en redegjørelse generelt om tomtefeste ordningen, 

gammel avtale, dagens situasjon og veien videre i Nannestad kommune.  

Avsender av henvendelsen har også klaget saken inn til Fylkesmannen – hvor det er bedt om en 

lovlighetskontroll. Saken er nå ferdigbehandlet og Fylkesmannens konklusjon er at det ikke vil bli 

gjennomført noen lovlighetskontroll så lenge saken ligger til behandling hos kontrollutvalget, se 

vedlegg 2.  

Nå har imidlertid kommunen lagt frem sak om regulering av festeavgiften i Forvaltnings- og 

økonomiutvalgets møte den 22.10.14 (se vedlegg 3). Saken blir behandlet i kommunestyrets møte 

den 28.10.14. Sekretær vil informere utvalget i møtet om vedtak som blir fattet her.     

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter redegjørelsen fra rådmannen hvor utvalget blant 

annet må ta stilling til om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere 

saken. 
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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Petter Gulbrandsen 
Rådyrvegen 35 
2030 Nannestad 

Kontrollutvalget Nannestad, 12. oktober 2014 
Nannestad kommune 
2030 Nannestad 

ANMODNING OM GRANSKNING OG OFFENTLIG HØRING VEDRØRENDE 
FESTEAVGIFT 2014 

Det bes om at kontrollutvalget gjennomfører granskning og offentlig høring vedrørende 
innføring av festeavgift 2014. Det bes om en tilbakemelding om når saken skal behandles i 
kontrollutvalget og om møtet er åpent. 

Bakgrunn: 

9. juni 2011 behandlet Forvaltings og økonomiutvalget sak 11/53: «Innløsning av
festeområder fra Opplysningsvesenets fond»  Unntatt offentlighet ihht. Offl. § 2. 

Har man anledning til å benytte unntatt offentlighet ihht. Offl. §2 på en sak der et mindretall 
av tomtefesterne får justert sin festeavgift?  

Var saken godt nok belyst slik at medlemmene i Forvaltnings og økonomiutvalget kunne 
foreta en selvstendig vurdering av sakens kompleksitet? 

Frem til Nannestad kommune sendte ut en pressemelding i september 2014 har jeg forholdt 
meg til at saken er unntatt offentlighet. Som folkevalgt oppleves det som urimelig at jeg ikke 
skal kunne foreta meg noe i det offentlige rom før regningen blir sendt ut til tomtefesterne. 
Først i brev datert 4. oktober 2014 fra Nannestad kommune fremgår det at saken nå er 
nedgradert og ikke unntatt offentlighet på grunn av endring i kommunens 
forhandlingsposisjon. Likevel er det ikke lagt ut saksdokumentasjon til sak PS/14/75 
«Regulering av festeavgift gnr. 27 bnr. 1 fnr. 13 og 63 - politisk behandling» som er oppført 
på sakslisten til Forvaltings og økonomiutvalget 22. oktober 2014. 

Uformelle orienteringer uten saksfremlegg: 

Opp i gjennom årene har administrasjon holdt uformelle orienteringer om forhandlingene med 
Opplysningsvesenets fond for Forvaltings og økonomiutvalget. Det har ikke vært noen 
saksfremlegg, så vidt jeg kan erindre. Medlemmene i forvaltings og økonomiutvalget har 
forholdt seg til at dette har vært unntatt offentlighet. På slutten av sist møte i september 2014 
når man skulle hjem ble vi spurt av møteleder om det var noen uenighet i denne «saken». 

Vedlegg 1 til sak 28/2014



Ingen sa noe og møte ble avsluttet. Fortsatt var jeg av den oppfatning at saken var unntatt 
offentlighet. 

Jeg har informert Forvaltnings og økonomiutvalget om at jeg er tomtefester. Jeg som 
folkevalgt og tomtefester har holdt en lav profil i Forvaltings og økonomiutvalget fordi i 
motsatt fall kunne bli beskyldt for å fremme egne private interesser. Spesielt når Preståsen 9 
feltet som er en mindre del av tomtefestene ble behandlet. Jeg har  epost 6. oktober 2014 sendt 
epost til Nannestad kommune om vurdering av min habilitet. Så langt har jeg ikke mottatt 
svar. 

Så langt jeg kan se har ikke saken om regulering av festeavgift 2014 blitt behandlet i 
Nannestad kommunestyre. Jeg har både i brev sendt på epost til Nannestad kommune og i 
media etterspurt politisk forankring og bedt om at saken må behandles i Nannestad 
kommunestyre. Svaret fra Nannestad kommune var at det var politisk forankring og det ble 
henvist til Forvaltings og økonomiutvalgets sak 11/53 som ble behandlet 9. juni 2011. 

Ifølge «Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur» vedtatt av Nannestad kommunestyre 
18.09.12 – sak 82/12 skal Forvaltings og økonomiutvalget innstille saker som omhandler 
regulering av festeavgift etter Tomtefesteloven § 15. 

17. desember 2013 sendte Nannestad kommune et brev med varsel om økt festeavgift i 2014
til tomtefesterne for 2014. I brevet fremgår det ikke at «Preståsen 9» som er en del av 
festeområde 64 skal reguleres. Det er langt flere tomtefestere enn de som tilhører «Preståsen 
9» i Nannestad kommune som har fått varsel og regning om ny høy festeavgift for 2014. Jeg 
kan ikke se og har heller ikke fått bekreftet av Nannestad kommune om noe annet politisk 
vedtak enn Forvaltnings og økonomiutvalgets sak 11/53 av 9. juni 2011. 

Nannestad kommune har i brev 18. september 2014 skrevet at man har avventet regulering av 
festetomter grunnet arbeid med innløsning. Dersom Nannestad kommune hadde regulert 
festeavgiften på et tidligere tidspunkt og hadde benyttet seg av hovedregelen for regulering av 
festeavgift som er konsumprisindeksregulering (KPI) så hadde tomtefesterne vært beskyttet 
mot maksimalsatsen som nå er endret til 9000 kr pluss KPI. Det bes om granskning om 
hvorvidt dette skyldes saksbehandlingsfeil fra Nannestad kommune sin side at man ikke har 
foretatt regulering av festekontraktene på et langt tidligere tidspunkt. Det bes også om at det 
foretas en revisjon i forhold til regulering av festekontraktene til tomtefesterne i Nannestad 
kommune. Er det slik at noen har fått regulert sin festeavgift ved bruk av KPI mens andre ikke 
har fått denne reguleringen?  

23. september 2014 fikk mange innbyggere regning med høy festeavgift for hele 2014 med
forfall 20. oktober 2014. Er dette god forretningsskikk av en profesjonell aktør som 
Nannestad kommune?  Mange må enten låne penger eller dele opp regningen i flere rater som 
man har fått tilbud om. I praksis vi dette å medføre at man nesten må betale dobbel festeavgift 
i 2015.  

Jeg vil også opplyse om at jeg innehar en stor menge korrespondanse og dokumenter 
vedrørende denne sak. Om ønskelig kan jeg formidle dette til kontrollutvalget. 

Det vises til Nannestad kommune sin «Informasjonsstrategi for Nannestad kommune» Det bes 
om en gransking om tomtefesterne har blitt godt nok ivaretatt i forhold til blant annet 
offentlighetsloven når det gjelder fastsettelse av festeavgift 2014. 



Det bes om at kontrollutvalget foretar en revisjon vedrørende kommunens arbeid med endring 
av festeavgift 2014. Festeområdene har ulike festekontrakter med ulikt innhold vedrørende 
regulering av festeavgift. Har Nannestad kommune foretatt en konkret juridisk vurdering opp 
mot alle de ulike festekontraktene?  

Med vennlig hilsen 

Petter Gulbrandsen 



Nannestad kommune
Teknisk

Vedlegg 1 til sak 28/2014 
Arkivsak: 2011/571-12

Arkiv: 27/1

Saksbehandler:

Rune Storstein

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Forvaltnings- og økonomiutvalget 09.06.2011

Innløsning av festeområder fra Opplysningsvesenets fond.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede og tilrettelegge for forhandlinger med

Opplysningsvesenets fond, med formål om å løse inn alle festeområdene.
2. Det engasjeres eksterne ressurser for å bistå i arbeidet.
3. Det innføres maksimalsatser for festeavgiftene på boligområdet Preståsen 9, og

justeringen effektueres så snart som mulig.

Jon Sverre Bråthen Rune Storstein
rådmann kommunalsjef teknisk

Saksutredning:
Rettstilstanden i forhold til innløsning av festetomtene for våre framfestere er endelig avklart. 
Tomtefesteinstruksen ble underkjent av høyesterett og våre framfestere må nå forholde seg til 
betydelig høyere innløsningssummer. Vi har bestilt en juridisk uttalelse i henhold til bestilling i 
sak 31/11 behandlet av forvaltnings- og økonomiutvalget den 03.03.11.

Fra tidligere saker er det kjent at Nannestad kommune ikke har rett til innløsning av våre 
områder. Vi er også i utakt i forhold til å kunne viderefakturere forhøyet festeavgift ovenfor våre 
framfestere. Dette gir Nannestad kommune store økonomiske utfordringer videre. 

Administrasjonen har nå gjort en vurdering av situasjonen fram til 2025. I regnemodellen er det 
lagt til grunn noen forutsetninger som bygger på dagens oppregulerte festeavgifter og en 
historisk utvikling av konsumprisindeksen. I denne perioden vil festeavgiften til 
Opplysningsvesenets fond utgjøre ca. 42 mill kroner. Dette gir et snitt på ca. 2,8 mill per år. 
Nannestad kommune vil måtte viderefakturere maksimalsatsene videre til våre framfestere, men 
likevel vil kommunens kostnader i samme periode være ca. 24 mill – et snitt på 1,6 mill per år.



Innføring av maksimalsatser vil føre til en svært stor økning av årlig festeavgift for våre 
framfestere. Vi har eksempler på økning fra dagens nivå på 878,-/år til ca. 24 000,-/år i 2013. 
Dette eksemplet gjelder en stor tomt, og det generelle nivået vil ligge på en økning fra 800-
1 000,-/år i dag til 12-14 000,-/år. 

Vurdering:
Rådmannen vurderer at innføring av maksimalsatser vil føre til at Nannestad kommune vil høste 
mye motbør fra våre framfestere, og antar at vi må bruke betydelige ressurser på forvaltning av 
festeavgiftene videre.

En annen konsekvens vil være at våre framfestere ved innføring av maksimalsatsen vil løse inn 
sin festetomt. Dette gir som konsekvens at Nannestad kommune ikke får dekket inn den perioden 
kommunen har forskuttert en oppregulert festeavgift, slik at kommunens kostnader øker 
ytterligere i perioden.

Rådmannen anbefaler at kommunen tar opp igjen forhandlinger med Opplysningsvesenets fond 
vedrørende en totalinnløsning av festeområdene. Nannestad kommune var i gang med å 
fremforhandle en totalinnløsning i 2005. Disse forhandlingene ble avsluttet fordi 
tomtefesteinstruksen ville gi våre framfestere et betydelig bedre økonomisk tilbud, og 
forutsetningen var at dette også ville omfatte kommunens egne festeområder.

En eventuell totalinnløsning vil forutsette at våre framfestere får samme rettigheter til innløsning 
som de har i dag.

Med det prisnivået som legges til grunn i dag ved innløsningssaker er det vanskelig å forutsette 
en eventuell sluttsum ved totalinnløsning. Hvis Opplysningsvesenets fond legger til grunn en 
avkastning på ca. 5 %, vil prisen for en totalinnløsning ligge på ca. 60 mill kroner. Det er 
tvilsomt om kommunen kan innføre nye reguleringstidspunkt ovenfor framfesterne, og 
kommunen vil derfor være avhengig av at en stor andel løser inn sine eiendommer for å 
finansiere innløsningen. Foreløpig beregninger viser at kommunen kan senke 
innløsningssummen ned mot 200,-/kvm, og at kommunens andel da blir ca 27 mill kroner.
Det forutsettes at kommunen må bruke noen ressurser til denne prosessen, men en antar at dette 
tilsvarer den økte ressursen vi likevel må bruke på forvaltning av innføring av maksimalsatsen.

Beregningene viser at kommunen vil få et varig høyt nivå på de årlige festeavgiftene, og det 
ligger et innsparingspotensiale i en totalinnløsning. En totalinnløsning så tidlig som mulig i 
perioden vil også være med på å øke potensialet. Rådmannen vil anbefale at kommunen 
engasjerer eksterne ressurser til utredning og forhandlingene.

Nannestad kommune har mulighet for å innføre maksimalsatser på det nyeste boligområdet på 
Preståsen. Dette er forutsatt gjennomført i forhold til budsjett 2011. Her vil festeavgiften for de 
enkelte øke fra dagens lave nivå på ca. 500,-/år til 12 500,-/år. I dette området har ikke 
framfesterne etter loven innløsningsrett, og vi er i takt i forhold til justeringer fra 
Opplysningsvesenets fond.

Rådmannen vil likevel anbefale at dette gjennomføres, for å unngå behov for ytterligere styrking 
av årets budsjett, og for å gi et signal om at kommunene må ta i bruk maksimalsatsene hvis en 
totalinnløsning ikke kan gjennomføres.



Økonomiske konsekvenser:
En totalinnløsning tidlig i perioden vil, avhengig av forhandlingsresultat, kunne medføre en 
innsparing på inntil 1-200 000,-/år.

Hvis det ikke blir totalinnløsning vil kommunen måtte innføre maksimalsatser ovenfor 
framfesterne for å redusere årlige kostnader, likevel vil årlige kostnader i snitt ligge på ca 1,6 
mill i perioden fram til 2025. 



Fylkesmannen besvarer henvendelse - Lovlighetskontroll - Nannestad kommune -
festeavgift 2014

Fylkesmannen viser til henvendelse den 21.10.2014 vedr. ovennevnte sak. Fra henvendelsen siteres: 
«Jeg ber med dette om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus foretar en selvstendig vurdering om 
Nannestad kommune har i tilstrekkelig grad ivaretatt sin funksjon som forvalter av 
tomtefesteravtaler for de berørte innbyggerne i kommunen.»

Det opplyses i brevet at lignende henvendelse også er sendt kontrollutvalget i Nannestad kommune. I 
brevet til kontrollutvalget er det bedt om at kontrollutvalget gjennomfører en «granskning og offentlig 
høring vedrørende innføring av festeavgift 2014». 

Fylkesmannen har en anledning til å prøve lovligheten av kommunale «avgjørelser», jf.
kommuneloven § 59. 

I veileder til bestemmelsen (veileder H 2299) er det uttrykt følgende om formålet bak kommuneloven § 
59 (pkt. 5.2.): 

«Lovlighetskontrollen etter kommuneloven § 59 representerer en sikkerhetsventil og et 
supplement til andre klage- og kontrollordninger med kommunale vedtak. Dette tilsier at 
lovlighetskontroll brukes med en viss varsomhet. Doble klage- og kontrollordninger kan bidra til 
mye administrasjon og samtidig rettsusikkerhet ved at kommunen eller partene ikke kan innrette 
seg i tråd med avgjørelsen før alle klage- og kontrollmuligheter er uttømte. Videre legger 
departementet til grunn at egenkontroll i kommunene og borgernes klageadgang etter 
forvaltningsreglene, skal bidra til å redusere behovet for tilsyn og kontroll fra statlige organer.
Samlet medfører disse forholdene at det er en begrensning knyttet til hvilke typer avgjørelser som 
skal omfattes av reglene om lovlighetskontroll. De nevnte hensynene har også betydning i 
vurderingen av om en sak skal tas opp etter eget initiativ.»

I og med at saken er brakt inn for Kontrollutvalget i kommunen, anser Fylkesmannen at det er best i 

samsvar med lovens formål at Fylkesmannen ikke vurderer saken nærmere før utfallet av 

kontrollutvalgets behandling er klart. Fylkesmannen går derfor ikke nærmere inn i saken på dette 

grunnlag. 

Når saken har vært behandlet av Kontrollutvalget, kan det eventuelt rettes en ny henvendelse om 

lovlighetskontroll til Fylkesmannen. Ved en fornyet henvendelse bør det presiseres noe nærmere hvilken 

konkret avgjørelse henvendelsen gjelder. 

Petter Gulbrandsen

Juridisk avdeling

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 
Deres dato: 
Vår ref.: 2014/19745-2 FM-J
Saksbehandler: Elisabeth Fredheim 
Faanes
Direktetelefon: 22 00 35 72

Dato: 21.10.2014

Vedlegg 2 til sak 28/2014
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Dersom vi mottar en ny anmodning, vil Fylkesmannen vurdere om det skal foretas lovlighetskontroll av 

saken. Vi gjør allerede nå oppmerksom på at det er en høy terskel for å ta saker opp til lovlighetskontroll. 

I og med at henvendelsen gjelder tomtefeste, gjør Fylkesmannen også oppmerksom på at det er 
begrensninger på hvilke sider av saken Fylkesmannen kan ta opp til en eventuell lovlighetskontroll. Det
siteres her følgende fra pkt. 6.1.7. fra veileder H 2299 (21.10.2013):

«Utgangspunktet er at det bare er de forvaltnings- og offentligrettslige sidene ved en
avgjørelse som er gjenstand for lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Rent
privatrettslige sider kan ikke kontrolleres. Spørsmål om det eksisterer en privatrettslig
forpliktelse for kommunen, og eventuelt innhold og omfang av en kommunes
privatrettslige forpliktelser med kontraktsrettslig, erstatningsrettslig eller tingsrettslig
grunnlag, inngår således ikke i kontrollen etter § 59.
Fylkesmannen kan for eksempel ikke overprøve kommunestyrets avgjørelse om
innrømmelse eller fraskrivelse av erstatningsansvar. En eventuell avgjørelse i
kommunestyret om fordeling av mottatt testamentsarv kan heller ikke overprøves av
Fylkesmannen, selv om fordelingen skulle stride mot testamentets bestemmelser. Disse
forholdene reguleres materielt av privatrettslige, og ikke offentligrettslige regler. I slike
tilfeller er det domstolene som eventuelt må vurdere hvorvidt kommunen har handlet i
tråd med loven eller ikke. Fylkesmannen kan imidlertid prøve om kommunestyret var
vedtaksført da avgjørelsene ble truffet, eller om habilitetsreglene ble fulgt. Dersom det
ved behandlingen av en sak om en privatrettslig disposisjon reises spørsmål om
inhabilitet eller brudd på andre offentligrettslige regler, kan saken således bringes inn for
kontroll av disse forholdene.
Det presiseres at gjenstand for en slik kontroll i tilfelle kun vil være organets personelle
eller prosessuelle kompetanse. Det må tas stilling til om det besluttende organet hadde
myndighet til å treffe avgjørelsen og om offentligrettslige saksbehandlingsregler har blitt
fulgt.

I de tilfeller hvor saker bringes inn for kontroll med den begrunnelsen at avgjørelsen
innholdsmessig strider mot privatrettslige regler, kan saken avvises. Det er ingen grunn
for Fylkesmannen å foreta kontroll av organets personelle eller prosessuelle kompetanse i
slike saker, med mindre klageberettigede har begrunnet klagen slik, eller dersom det
foreligger klare indikasjoner på andre feil ved avgjørelsen.»

Saken tas ikke opp til lovlighetskontroll. 

Med hilsen

Odd Meldal
underdirektør Elisabeth Fredheim Faanes

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Nannestad kommune
Teknisk

Vedlegg 3 til sak 28/2014 
Arkivsak: 2008/784-20

Arkiv: 231

Saksbehandler:

Rune Storstein

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Forvaltnings- og økonomiutvalget 22.10.2014
Kommunestyret 28.10.2014

Regulering av festeavgiften for Nannestad kommunes framfestere

Rådmannens forslag til vedtak:
Ved regulering av festeavgiften for våre framfestere legges tomtefestelovens § 15 punkt 2 
vedrørende maksimalbeløp til grunn.

Paul Glomsaker Rune Storstein
rådmann kommunalsjef teknisk

Vedlegg
1 Tabell med antall framfestere

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt
Budsjett 2014

Bakgrunn
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 ble det lagt til grunn at festeavgiften for 61 
framfestere under hovedfesteområde 13, 38 og 64 skulle reguleres for 2014.

Med bakgrunn i budsjettvedtaket ble de aktuelle framfesterne varslet om regulering av 
festeavgiften for 2014. I varsel ble det informert om at festeavgiften ville bli fastsatt i forbindelse 
sluttforhandlingene av de to siste hovedfesteområdene 13 og 63.

Saksutredning
Nannestad kommune har sju hovedfesteområder som omfatter boligområder. Hovedfesteområde 
64 omfatter også offentlig formål og andelen friområde, boligtomter og veggrunn er ca. 50 % av 
totalarealet. Hovedfesteområdene ble etablert i tidsrommet 1963-1978 og den siste reguleringen 
har foregått i tidsrommet 2004-dd. 



Kommunens festeavgift til grunneier Opplysningsvesenets fond (OVF) reguleres hvert 20. år 
med unntak av hovedfesteområde 13, som reguleres hvert 25. år, og hovedfesteområde 64, som 
reguleres hvert 10. år.

Festeavgiften til våre framfestere kan reguleres hvert 25. år med unntak av hovedfesteområde 64 
hvor festeavgiften kan reguleres hvert 10. år. Konsekvensen av at kommunen ikke har samme 
reguleringstidspunkt ovenfor våre framfestere på hovedfesteområde 38, 49, 59, 61 og 63, er at 
kommunen ved denne reguleringen må vente 10 år før vi kan regulere festeavgiften for våre 
framfestere.

Før regulering av hovedfesteområde 64 i 1998 var kommunens totale kostnader til festeavgift for 
boligområdene ca. 173 000,-/år og kommunen viderefakturerte ca. 140 000,-/år til våre 
framfestere.

I perioden 2004 og fram til i dag har kommunens festeavgift for 5 av hovedfesteområdene økt til 
ca. 1 500 000,-/år. På grunn av innløsning er kommunens festeavgift nå ca. 1 200 000,-/år.
Forhandlinger knyttet til de to siste hovedfesteområdene er ikke avsluttet, men signalene fra 
forhandlingene er at årlig festeavgift her vil kunne bli ca. 1 000 000,-/år.

Vurdering
Den gangen Nannestad kommune startet med å feste arealer fra OVF, var formålet å tilrettelegge 
for utvikling av boligtomter. OVF fulgte en restriktiv linje i forhold til salg av eiendommer og 
dette er bakgrunnen for at kommunen festet de aktuelle områdene.

Arealene som ble festet var skog og festeavgiften ble fastsatt med bakgrunn i dette formålet. 
Kommunen bygde ut teknisk infrastruktur, som ble viderefakturert framfesterne ved etablering 
av tomtene, og festeavgiften ble for de første 25 årene satt til 65,-/år – 250,-/år avhengig av 
etableringstidspunkt.

Etter endringer i tomtefesteloven i 2002 ble det innført en sikringsbestemmelse mot høye 
festeavgifter for festere av boligtomter. I henhold til tomtefestelovens § 15 punkt 2 kan ikke 
festeavgiften settes høyere enn 9 000,-/da pr. 1. januar 2002 (gjelder også enheter inntil 1 da). 
Fremtidige reguleringer av festeavgiften skal følge konsumprisindeksen (KPI), slik at 
maksimalbeløpet per. 1. januar 2014 er 11 155,-/da.

Nannestad kommune er ikke omfattet av denne sikringsbestemmelsen. Våre festearealer 
reguleres etter markedsverdien på tilsvarende arealer i området, også ved framtidige 
reguleringer. Erfaringsmessig ligger utviklingen av markedsverdien mye høyere enn KPI og 
spesielt for en utbyggingskommune som Nannestad.

Festere av boligeiendommer har også en rett til innløsning av sine tomter etter 30 år. 
Tomtefestelovens § 37 angir at innløsningssummen ikke skal overstige 25 ganger oppregulert 
festeavgift eller 40 % av markedsverdien. Det er grunneier som velger grunnlaget for 
innløsningssummen.

Nannestad kommune er ikke omfattet av de samme bestemmelsene, konsekvensene av dette er at 
det ved innløsning av boligtomter på våre festeområder, blir ikke andelen av vegarealer og 
friområder redusert tilsvarende. Kommunen må fortsatt betale festeavgift for disse arealene uten 
rett til innløsning. Kommunens totale festekostnader til boligområdene overstiger nå det vi etter 
tomtefesteloven kan viderefakturere våre framfestere.



Når festeavgiften for de to siste områdene er fastsatt, antar vi at kommunens festeavgift vil være 
ca. 2 200 000,-/år (redusert for innløsning). Ved å innføre maksimalbeløpet ved reguleringen nå i 
2014, i henhold til budsjettvedtaket for 2014, vil kommunen kunne viderefakturere ca. 850 000,-
/år. Hvis Nannestad kommune kunne regulert festeavgiften for alle våre framfestere i 2014 etter 
samme modell, ville vi kunne viderefakturert ca. 1 675 000,-/år.

Administrasjonen vil derfor anbefale at maksimalbeløpet i henhold til tomtefestelovens § 15 
punkt 2 legges til grunn ved regulering av festeavgiften for våre framfestere.     

Økonomiske konsekvenser
Nannestad kommune vil ved innføring av maksimal festeavgift, avhengig av resultatet fra de 
siste forhandlingene, ha årlige festekostnader på boligområdene i størrelsesorden ca. 1 350 000,-
/år, som ikke kan viderefaktureres våre framfestere. 

Ved framtidige reguleringer fram mot 2023 vil dette beløpet kunne reduseres noe, men i 
perioden vil festeavgiften for hovedfesteområde 64 bli regulert i 2018. Ved neste regulering av 
kommunens festeavgifter vil utviklingen i markedsverdien bli lagt til grunn, mens festeavgiften 
for våre framfestere følger utviklingen til KPI.

Nannestad kommune vil ha høye årlige festekostnader framover, og hvis det ikke skjer endringer 
i tomtefesteloven som ivaretar «mellomfestere» på en annen måte, vil forskjellen mellom 
kommunens kostnader og det vi kan viderefakturere våre framfestere øke ytterligere.



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike. 29.10.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike (se vedlegg). 

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid 

kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser. 

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere 

tema(er) som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan vi 

nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets 

rolle og samhandlingsreformen. 

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid. 

Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar kommunene sine interesser gjennom eierstyring. 

Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, men utvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene (eierskapskontroll). 

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen kommune 

(vertskommune).  Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med 

vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Når det 

gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel om utvalgene i 

deltakerkommunene etablerer kontakt. 

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. 

Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til 

rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i forhold 

til kontroll av vertskommunesamarbeid. 

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig i 

starten av valgperioden hvor mange er nye i medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil 

imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora. 
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Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 
Leder tok opp spørsmålet om koordinering av saker mellom kontrollutvalgene på Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag som kan drøftes i kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene. 

Sign. Utskrift 

Vedlegg til sak 29/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 29.10.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016 Nannestad kommune.

2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Saksopplysninger 
I følge kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 

foreta endringer i planperioden. 

Plan for selskapskontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 28. november 2012 og i 

kommunestyret den 12. februar 2013 (vedlegg 1). Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Plan for selskapskontroll for 2013 – 2016 for Nannestad kommune vedtas.

2. Eierskapskontrollen utføres i henhold til gjeldende retningslinjer.

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov for en ny, 

revidert felles plan for alle selskapene.  

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye planen 

(vedlegg 2 til saken) legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg 

konkret kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige 

elementer relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere 

kontroller må baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering 

og beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper 

som så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det foreligger konkrete bestillinger 

fra kontrollutvalg. 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten på 

side 8. 

I og med at kontrollutvalget ikke er delegert myndighet til å forta endringer i planen må saken til 

kommunestyret. 



Kontrollutvalget i Nannestad kommune 

___________________________________________________________________________ 7 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommunestyre 
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Plan for selskapskontroll 

2013-2016 

Nannestad kommune 

Utarbeidet av: 

Vedlegg 1 til sak 30/2014
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1 Innledning  
 
Kommunesektoren har siden slutten av 1990‐tallet vært preget av en økt fragmentering ved at 
deler av virksomheten har blitt skilt ut i foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale 
selskaper, aksjeselskaper o.l., herav ofte i form av egne rettssubjekter utenfor kommunelovens 
rammer. Valg av organisasjonsform legger rammene for kommunestyrets styringsmuligheter 
overfor fristilte selskaper, ettersom disse har egne selskapsorganer og er regulert av særskilt 
lovgivning, som bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapsorganene. 
Dette innebærer utfordringer når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring og kontroll av 
virksomheten. Eierstyring og selskapskontroll er kommunesektorens verktøy for å møte disse 
utfordringene. 
 
Gjennom kommuneloven § 77 nr. 5 og forskrift om kontrollutvalg § 13, 1 er det i lovverket 
innført bestemmelser om ansvaret for selskapskontroll:  
 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.» 

 
Bestemmelsene om selskapskontroll er nærmere utdypet i forskrift om kontrollutvalg kapittel 
6. Etter forskriften § 13, annet ledd, skal det:  
 
«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.»  

 
Av kommunelovens § 80 framgår det hvilke organisasjonsformer det er hjemlet innsynsrett i: 
 
«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 

kommunens 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.»  

 
Departementet fremlegger forslag i proposisjon til Stortinget om endringer i kommuneloven 
m.m. (Prop. 119 L)1, om at loven bør endres slik at innsynsretten etter kommunelovens § 80 
blir utvidet til å gjelde for interkommunale styrer etter kommunelovens § 27, og for alle 
aksjeselskap som fullt ut eies av kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap, 
enten direkte eller gjennom datterselskap i ett eller flere ledd. Dette medfører at dagens § 80 
også skal omfatte samarbeid organisert etter kommuneloven § 27. Lovforslaget er per i dag til 
behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen.  
 
  

                                                 
1 http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2011-2012/prop-119-l-
20112012.html?id=683208 
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2 Selskapskontroll 
Kontrollutvalgsforskriften § 14 redegjør for hva selskapskontrollen skal inneholde. Et sentralt 
skille går mellom eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Dette kapittelet omtaler formålet 
med selskapskontrollen og gjennomføringen av denne.  
 

2.1 Formålet med selskapskontroll 
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 om 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. 
 

2.2 Selskapskontrollens innhold 
Selskapskontroll 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 kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk, og den må utføres av en kvalifisert og uavhengig revisor. 
 
Innsynsretten etter kommunelovens § 80 kan påvirke selskapskontrollens innhold og omfang. 
I tilfeller hvor innsynsretten etter kommunelovens § 80 ikke vil være gjeldene, må 
selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter 
særskilt avtale med øvrige eiere. Begrenset innsynsrett gjelder i dag blant annet § 27 
virksomheter og aksjeselskaper eller andre selskapsformer som ikke fullt ut – direkte eller 
indirekte – er eid av kommune/fylkeskommune. Her er det foreslått en lovendring som mulig 
vil gjelde fra 2013.  
 
Nedenfor følger en tabell som viser aktuelle selskapsformer hvor kommunen har 
eierinteresser og hvilke verktøy kontrollutvalget har for å føre tilsyn med selskapsformen. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunenes interesser i 
selskaper m.m. (koml. § 77 nr. 5). Med denne bestemmelsen er kontrollutvalget pålagt å føre 
tilsyn med at kommunen selv fører tilsyn med egne interesser. Dersom kommunen ikke har et 
klart formål med sitt eierskap, vil dette vanskeliggjøre eierskapskontrollen. Utarbeidelse av 
eierskapsmelding og årlige revidering i kommunestyret ville kunne danne et godt grunnlag for 
eierskapskontroll.  
 
Figur 1: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 
Kilde: NKRF.no 

 
 
Kommuneloven § 28-1j omtaler kontrollutvalgets myndighet i vertskommune.        
Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter § 77 nr. 1 uten hensyn til at 
kommunestyret i vertskommunen har begrenset myndighet etter § 28 b nr. 4 og § 28 c nr. 6. 
Kontrollutvalget i vertskommunen har ansvar for å føre løpende tilsyn med virksomheten til 
(verts) kommunen etter de vanlige reglene. At deler av virksomheten dreier seg om saker der 
myndighet er delegert fra andre kommuner, endrer ikke dette. Ettersom kontrollutvalget etter 
§ 77 nr. 1 utøver tilsynet sitt på vegne av kommunestyret, oppstår det likevel ett spørsmål med 
tanke på det formelle ansvarsområdet til kontrollutvalget. Kommunestyret i vertskommunen 
er etter §§ 28 b nr. 4 og 28 c nr. 6 hindret i å kunne gi instrukser i saker som er delegerte fra 
andre kommuner. Formelt er derfor myndigheten til kontrollutvalget tilsvarende avgrenset, da 
de utleder sin myndighet fra kommunestyret. Regelen i § 28 j er tatt inn for å slå fast at 
kontrollutvalgets myndighet i vertskommunen ikke er avgrenset tilsvarende. Det vil si at selv 
om et kommunestyre i et vertskommunesamarbeid har noe mindre myndighet over 
samarbeidet enn om de var alene om tjenesten så har kontrollutvalget like mye myndighet 
som om dette lå under kommunen (ikke var et samarbeid med andre). 
 
Eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet 
som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre, en vertskommune eller til et annen 
interkommunalt organ. En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til 
selskapene.  
 



Plan for selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget i Nannestad kommune © 2012 9

I Ot.prp.nr. 70 (2002-2003)2 står det blant annet følgende:  
 
«Fordi kommunal virksomhet styrer mot mange ulike mål som dels kan stå i motstrid til 

hverandre - politiske mål, økonomiske mål og mål knyttet til tjenesteproduksjon - reiser bruk 

av alternative organisasjonsformer spørsmål om kommunen greier å ivareta helhetsstyring, 

samtidig som målene for de enkelte fristilte virksomheter blir nådd.  

 

Kontroll- og tilsynsmekanismer blir dermed viktige, fordi dette er redskaper som skal gi 

kommunestyret informasjon som danner grunnlag for styring.  

 

Kontrollbehovet bør være bestemmende for innholdet av kontrollen. Et grunnleggende 

spørsmål blir derfor om kontrollbehovet endres ved at en virksomhet «fristilles». Et 

hovedpoeng med fristilling er å gi virksomhetens ledelse større selvstendighet. Dette er basert 

på en forutsetning om at den virksomhet det er tale om blir drevet bedre dersom den ikke 

styres og følges opp i detaljert grad. Det ligger derfor i fristillingens natur en erkjennelse av 

at den virksomhet det er tale om ikke behøver like tett oppfølging som andre virksomheter. 

Dette taler for at kontrollbehovet er redusert. Oppfølgingen fra sentralledelsen kan bli mindre 

detaljert, eller mer periodisk. Dersom det viser seg at denne forutsetningen ikke holder stikk - 

og at virksomheten ikke kan gis så stort handlingsrom som den valgte organisasjonsform 

forutsetter - kan det tyde på at den organisasjonsform som er valgt ikke er hensiktsmessig i 

forhold til virksomhetens karakter, og det styringsbehov kommuneledelsen har. 

 

Kontrollbehovet har sammenheng med «eierinteressen». Eierinteressen må avledes av 

målsettingen for eierskapet. Målsettingen for de virksomheter kommunene har skilt ut i 

selskaper mv. varierer. En del kommunale selskaper har nok først og fremst et formål om å 

skaffe eierne økonomisk utbytte, dette kan for eksempel gjelde enkelte kraftselskaper. Det er 

imidlertid grunn til å anta at mange har en mer blandet målsetting, der bredere 

«samfunnsmessige» hensyn inngår. Særlig der selskapet utfører kommunale velferdstjenester 

vil det være behov for å føre tilsyn med at tjenestene har den nødvendige kvalitet og kvantitet, 

og at driften skjer på en kostnadseffektiv måte. Videre vil kommunestyret normalt ha interesse 

i å føre tilsyn med at virksomheten ellers drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger.» 

 
Ot.prp. nr.70 (2002-2003) sier videre: 
«I virksomhet med et kommersielt formål vil kommunestyret normalt ha begrenset behov for 

en kontroll som går lenger enn den økonomiske informasjon som bedriftens regnskap gir, og 

den oppfølging som ligger i den årlige generalforsamlingen. Særlig der slike virksomheter 

driver i et marked i konkurranse med andre aktører, vil det gjerne være slik at markedet selv 

er den beste kontrolløren. Noen ytterligere kontroll med virksomheten fra kommunens side - 

for eksempel i form av forvaltningsrevisjon - vil normalt ikke være nødvendig.  

 

Når det gjelder virksomheter med en bredere samfunnsmessig målsetting, vil behovet for 

kontroll kunne gå ut over dette. Der kommunal virksomhet drives i privatrettslige former kan 

selskapet betraktes som et instrument for å drive kommunal virksomhet - en alternativ 

driftsform. Her vil de analyser av måleffektivitet og kostnadseffektivitet som ligger i 

forvaltningsrevisjon være av betydning.» 

 

                                                 
2 Ot.prp.nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 
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3  Organisasjonsmodeller 
Interkommunalt samarbeid spenner over ett svært brett spekter, både når det gjelder art og 
organisasjonsform. I dette kapittelet følger en kort beskrivelse av ulike selskapsformer og 
samarbeid som benyttes av kommunene på Øvre Romerike.  

Samkommune og kommunale foretak er ikke omtalt, da dette så langt ikke har vært benyttet 
som organisasjonsform i ØRU-kommunene. Stiftelser er heller ikke omtalt, da stiftelser i 
prinsippet ikke har noen «eiere» som kan utøve styring av stiftelsen.  

3.1 Interkommunale selskaper (IKS) 
Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, 
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper og selskapet er organisert etter lov om 
interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 06. 

Ved denne selskapsformen hefter den enkelte deltaker ubegrenset for en prosent- eller brøkdel 
av selskapets forpliktelser og den enkelte deltakers ansvar svarer til deltakerens eierandel i 
selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. Dette innebærer at den enkelte 
deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller 
administrasjon.  

Denne selskapsformen er et selvstendig rettssubjekt. Representantskapet er selskapets øverste 
myndighet og eiernes organ. Forvaltning av selskapet ligger til styret og daglig leder på 
samme måte som for andre selskapsformer.  

Figur 2: Interkommunalt selskap (IKS) 

Representantskap 

Kommunestyre Kommunestyre 

Styre 

Daglig leder 
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3.2 Aksjeselskap (AS) 
Definisjonen av et aksjeselskap er ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig 
ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets 
samlede forpliktelser. Denne selskapsformen styres av Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 
13.06.97 nr. 44.  
 
Aksjeselskaper er selvstendig rettssubjekt. Kommunene har sin eierandel gjennom én eller 
flere aksjer. Hver aksje har samme verdi og samlet utgjør aksjene selskapets aksjekapital. 
Aksjeloven setter ingen grenser for hvem som kan være eier og eierforholdet kan endres ved 
kjøp og salg av aksjer. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet og eiernes organ. 
Forvaltning av selskapet ligger til styret og daglig leder på samme måte som for andre 
selskapsformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Aksjeselskap (AS) 
 
 
 

3.3 Interkommunale samarbeid i kommuneloven § 27 
I tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.92 nr. 107 kan 
kommuner opprette interkommunale samarbeid.  
 
To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en 
eller flere fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. 
Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre 
kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår 
virksomhetens drift og organisering.  
 
Samarbeid organisert etter kommunelovens § 27 er enten en del av en vertskommune eller 
fristilt som et selvstendig rettssubjekt etter gitte regler. Interkommunale samarbeid hjemlet i 
koml. § 27, som er selvstendige rettssubjekter, opptrer på mange måter som interkommunale 
selskaper opprettet etter lov om interkommunale selskaper.  
 

Generalforsamling 

Kommunestyre Kommunestyre 

Styre 

Daglig leder 
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Kommuneloven regulerer i liten grad hvordan denne selskapsformen skal organiseres. 
Deltakerne må derfor utforme vedtekter som regulerer organiseringen av selskapet. Denne 
formen for selskap/samarbeid må ha et styre, men behøver ikke ha noe eierorgan. Loven 
fastsetter ikke noen krav til organisering av driften i selskapet.  

3.4 Samarbeid i kommuneloven § 28 
Et vertskommunesamarbeid går ut på at en kommune (samarbeidskommune) kan avtale med 
en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe 
avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

I kommuneloven § 28 finnes det to modeller for samarbeid med vertskommune: 

- administrativt vertskommunesamarbeid (koml. § 28-1b) 
- vertskommune med en felles folkevalgt nemnd (koml. § 28-1c) 

Felles for de to modellene er at ansvarsområdet det blir samarbeidet om, blir utført innenfor 
den administrative organisasjonen til en vertskommune. Modellene har derfor en relativt lav 
organisatorisk terskel for å få til ett interkommunalt samarbeid.  

Lovgivingen setter få grenser for hva kommunestyret kan overlate til andre av 
saksforberedelse og iverksetting av vedtak. Når det gjelder avgjørelsesmyndigheten, er 
utgangspunktet det motsatte. Vertskommunesamarbeid åpner for å overlate 
vedtakskompetanse i enkeltsaker eller i saker uten prinsipiell betydning til en annen 
kommune.  

Figur 4: Vertskommunesamarbeid organisert etter kommuneloven § 28-1b. 

Kilde: Ot.prp.nr.95 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid). 

Vertskommunemodellen med en felles politisk nemnd bygger på den samme grunntanken 
som den administrative vertskommunemodellen. Hovedforskjellen i modellene ligger i at det 
her skal opprettes ett eget folkevalgt organ som kan ta bindende avgjørelser på vegne av 
deltakerkommunene, også i saker som er av politisk og prinsipiell betydning. Nemnda skal 
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bestå av politikere fra alle kommunene som deltar i samarbeidet og er ett organ som tar 
avgjørelser på vegne av alle samarbeidskommunene innenfor rammen av den inngåtte avtalen 
og delegasjonsfullmakter.  
 
Figur 5: Vertskommune med en felles folkevalgt nemnd i hht. kommuneloven § 28-1c.  

 
Kilde: Ot.prp.nr.95 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) 
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4 Eierstrategi og eierstyring 

Det er viktig at kommuner etablerer systemer for eierstyring, slik at kommunens 
representanter i de operative organene i selskapene har tilstrekkelig kunnskap om hva som er 
kommunestyrets flertallssyn og dermed har mulighet for å fremme eiers reelle syn ved 
behandling av saker i selskapene.  

Eierstyring skal utøves av de folkevalgte i kommunen og ikke av enkeltpolitikere. Deltakerne 
i operative organer representerer kommunen som eier gjennom flertallsvedtak eller uttalelser 
og ikke eget parti. Bevist eierstyring forutsetter at kommunen vet hva den vil med selskapet 
og dette bør gjenspeiles i selskapenes formål.  

Som en del av eierrollen bør kommunen være opptatt av å utvikle sin eierrolle og finne frem 
til langsiktige strategier og rammer som gjør at kommunale selskaper inkluderes i et integrert 
kommunalt totalbilde. Eierstyringen skal ikke bli detaljstyring eller for stor grad av nærhet til 
selskapet.  

4.1 Strategier 
Et selskap sitt styre og administrasjon har som oppgave å legge opp virksomhets- og 
forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eierne. Selskapsstrategier er 
en felles benevnelse for disse strategiene som har sin forankring i selskapet. Det er den ytre 
rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha en betydelig grad av 
spillerom.  

Figur 6: Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen 
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4.2 Anbefalinger for et aktivt og godt eierskap 

KS Eierforum (nå inngått i KS) har utviklet 19 anbefalinger for et aktivt og godt eierskap til 
hjelp for kommuner.   

Anbefalingene som er gitt blir jevnlig revidert og utvidet ettersom det er behov for det. De 
dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mellom lovregulering og etablert 
praksis, eller hvor hver enkelt eier må nedsette noen prinsipper og etablere 
samhandlingsmønstre for å forankre nødvendig eierstyring for kommunens samlede eierskap. 

De 19 anbefalingene fremkommer av vedlegg 1. 

4.3 Eierskap i kommunen 

Kommunestyret i Nannestad behandlet i sak 11/46 Felles eiermelding for kommunene på 
Øvre Romerike.  

Hensikten med den felles eiermeldingen er først og fremst å gi kommunene på Øvre 
Romerike (Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum) oversikt over 
eksisterende interkommunalt samarbeid og deres formål, eierandeler og styringsformer. Dette 
skal sikre at alle deltagende kommunene skal ha et godt informasjonsgrunnlag og at 
samarbeidet vil foregå på felles premisser. I tillegg er det lagt opp til at eiermeldingen skal gi 
relevant bakgrunnsinformasjon om alternative organisasjonsformer og retningslinjer for 
etablering og styring av interkommunale samarbeid. 

Det legges opp til at eiermeldingen holdes à jour og oppdateres regelmessig i tråd med 
endringer av eksisterende avtaler og eventuell etablering av nye avtaler. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 
«1. Nannestad kommunestyre legger til grunn at eiermeldingen omtaler ulike 
samarbeidsmodeller og hvilke samarbeidsavtaler som i dag eksisterer mellom kommunene på 
Øvre Romerike, og tar meldingen til orientering. 

2. Nannestad kommunestyre slutter seg til at det utvikles en felles eierskapsstrategi for ØRU-
kommunene, og at denne kommer til politisk behandling i kommunene. 

3. En eierskapsstrategi for ØRU-kommunene må sikre nødvendig politisk styring i
samarbeidsorganene, samt sikre at ingen eier kan kreve et flertall av stemmene i de styrende 
organer med henvisning til størrelsen på eierforhold.» 
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5 Nannestad kommunes eierinteresser 
Nannestad kommune har en rekke eierinteresser i selskaper og samarbeid. I dette kapittelet 
følger en beskrivelse av de interkommunale selskaper, aksjeselskaper og samarbeid 
kommunen er deltaker i eller vertskommune for.  

5.1 Interkommunale selskaper (IKS) 
I tabellen under følger en oversikt over de interkommunale selskaper som Nannestad 
kommune er deltaker i, hvilken eierandel kommunen har i selskapet og hvilke kommuner som 
inngår som eiere i selskapet.  

Formål Kommunens 
eierandel 

Eierkommuner 

Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver 
knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.  

Tjenestene skal leveres etter en ren bestiller-utfører-
modell der kommunene er bestillerne og selskapet er 
utfører.  

Selskapet ble etablert 1. januar 2005. 

12,8 % 

Ullensaker, 
Eidsvoll, 
Gjerdrum, 
Hurdal, 
Nannestad og Nes 

Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen IKS (GRIB) 

Selskapet skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver 
knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
mot brann, eksplosjon mv. av 14. juni 2002 nr. 20 og 
lov om forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6.  
Lov om vern mot forurensning og avfall av 13. mars 
1981 nr. 6 begrenset til §§ 7, 43, 46, 47, 75 og 76. Lokal 
forskrift av 31.10.2005 om nedgravde oljetanker i 
Ullensaker kommune.  

Fra 1. januar 2005 ble det etablert et felles brann- og 
feiervesen for deltakerkommunene. 

Eierkommunene til Gardermoregionens 
Interkommunale Brannvesen IKS har utredet 
muligheten for et felles brannvesen på Øvre Romerike. 
Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, 
Nes og Ullensaker har vedtatt et nytt felles brannvesen, 
Øvre Romerike brann og redning IKS, fra 1.1.13.   

Forventet oppstart er 01.05.13. 

26 % 
Ullensaker, 
Gjerdrum og 
Nannestad 
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Formål Kommunens 
eierandel 

Eierkommuner 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) 

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i 
henhold til Forurensingsloven §§ 29, 30 første ledd, 31 
og 33 å drive behandling av husholdningsavfallet i 
eierkommunene på en økonomisk og miljømessig 
forsvarlig måte.  

Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis 
innen avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og 
utvikle en felles avfallspolitikk. Selskapet kan engasjere 
seg alene, eller samarbeide med andre, i kjøp og salg av 
varer og tjenester som knytter seg til innsamling, 
transport, behandling og omsetning av avfallsprodukter 
og det som står i forbindelse med dette.  

Selskapet ble opprettet i 1979. 

18,2 % 
Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal 
og Nannestad 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD) 

Selskapets formål er på vegne av kommunestyrene i de 
deltakende kommuner å sørge for den løpende kontroll 
med forvaltningen i kommunene, er i samsvar med de til 
enhver tid gjeldende lover og forskrifter for revisjonen i 
kommunene.   

ØRRD reviderer også interkommunale selskaper og 
sammenslutninger tilknyttet eierkommunene. Selskapet 
har samme valgbarhetsregler til styret og 
representantskapet som en har til representantene i 
kommunens kontrollutvalg.  

Selskapet ble stiftet i 2000. 

16,6 % 

Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, 
Gjerdrum og 
Nannestad 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) 

Selskapets formål er å utføre sekretariatfunksjonen for 
deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter.  

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes 
vedtak blir iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse 
og lage planene for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre 
eierskapskontroll. 

Selskapet ble opprettet i 2012. 

4,5 % 

Hurdal, Eidsvoll, 
Nannestad, 
Ullensaker, 
Gjerdrum, Nes, 
Aurskog-Høland, 
Fet, Sørum, 
Skedsmo, 
Lørenskog, 
Rælingen og 
Nittedal 
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Formål Kommunens 
eierandel 

Eierkommuner 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter IKS skal inneholde et midlertidig 
botilbud og rådgivning til kvinner og deres barn som er 
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 
ellers oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov 
om kommunale krisetilbud.  

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

Selskapet ble opprettet i 2011. 

4,4 % 

Hurdal, Eidsvoll, 
Nannestad, 
Ullensaker, 
Gjerdrum, Nes, 
Aurskog-Høland, 
Fet, Sørum, 
Skedsmo, 
Lørenskog, 
Rælingen, 
Nittedal og 
Enebakk. 

5.2 Aksjeselskaper (AS) 
I tabellen under følger en oversikt over de aksjeselskaper som Nannestad kommune er deleier 
i, hvilken aksjeandel kommunen har i selskapet og hvilke som inngår som eiere i selskapet. 

Formål Kommunens 
eierandel 

Eiere 

Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) 

Selskapets formål er sysselsetting av 
yrkeshemmede/uføretrygdede, med hovedvekt på varig 
tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet (APS).  

Selskapet skal, som det vesentlige innholdet i 
sysselsettingen, drive produksjon av varer og tjenester, 
enten som underleverandør til industrien eller i egen 
regi.  

Selskapet ledes av et styre valgt av aksjonærene og ble 
opprettet i 1990. 

33,3 % 
Eidsvoll, 
Nannestad og 
Ullensaker 
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Formål Kommunens 
eierandel 

Eiere 

Orbit Arena AS 

OrbitArena eies i hovedsak av kommunene på 
Øvre Romerike og Akershus fylkeskommune, 
men flere bedrifter og organisasjoner i deres 
nedslagsfelt har aksjeposter i virksomheten.  

Selskapets formål er å drive yrkesmessig 
attføring. Dette skal skje gjennom avklaring av 
arbeidsevne, arbeidstrening og kvalitetssikring 
med sikte på formidling til ordinært arbeid eller 
utdanning.  

Selskapet ble opprettet i 1968 under navnet 
Eidsvoll Industri A/S 

10,14 % 

Ullensaker kommune, 
Eidsvoll kommune, 
Nannestad kommune, 
Hurdal kommune, 
Akershus fylkeskommune, 
DnB NOR Bank ASA,  
Eidsvoll kommunale 
fagforening,  
Gardermoen Rotaryklubb,  
FLT Gardermoen, 
Eidsvoll Verk 
Sagarbeiderforening,  
Nycomed Pharma A/S,  
Eidsvoll Fagforening,  
Lions Club Eidsvoll,  
Eidsvoll Rotary Club, 
Moelven Eidsvoll,  
Eidsvoll Pulverlakk A/S, 
Mathiesen-Eidsvoll Værk 
A/S,  
Øvre Romerike 
Sagarbeiderforening,  
Norsk Kjemisk 
Industriarbeiderforening 
og Eidsvoll 
Trearbeiderforening 
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5.3 § 27-virksomhet og andre samarbeid 
I tabellen under følger en oversikt over samarbeid organisert etter kommuneloven § 27 og 
§ 28 hvor Nannestad kommune er vertskommune. Tabellen viser også hvilke kommuner som
deltar i samarbeidet. 

Formål 
Samarbeidende 

kommuner 

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR) 

Selskapet er organisert etter kommunelovens § 27 og ble opprettet 
i 2000.  

Arbeidsgiverkontrollen skal på vegne av skatteoppkreverne i de 
deltakende kommunene sørge for gjennomføring av de oppgaver 
som fremgår av skattebetalingslovens § 47, folketrygdloven 
kapittel 17 og instruks for skatteoppkrevere kapittel 4, med 
tilhørende retningslinjer, og for øvrig etter vedtak i 
kontrollenhetens styre.   

Eidsvoll, Hurdal, 
Gjerdrum, 
Nannestad, Nes, og 
Ullensaker 

Nannestad og Ullensaker Interkommunale Vannverk (UNIVANN) 

Samarbeidet ble stiftet 27.06.94, med Nannestad (20 %) og 
Ullensaker (80 %) som deltakere. Samarbeidet er organisert etter 
kommuneloven § 27.  

Virksomhetens formål er på vegne av eierkommunene å drive 
produksjon av drikkevann, og særlig sørge for: å levere 
tilstrekkelig vann til eierkommunene, levere vann av godkjent 
bruksmessig og hygienisk kvalitet, stimulere til redusert 
vannforbruk og innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner. 

Ullensaker og 
Nannestad 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 

Samarbeidet ble stiftet den 13.02.98, organisert etter 
kommunelovens § 27. Øvre Romerike Utvikling er 
samarbeidsorgan og regionråd for deltakerkommunene. 

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

Eidsvoll, Gjerdrum, 
Hurdal, Nannestad, 
Nes og Ullensaker 
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Formål 
Samarbeidende 

kommuner 

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Innkjøpssamarbeidet ble etablert i 2002. Samarbeidet skal så langt 
det er praktisk mulig samarbeide ved inngåelse av 
leverandøravtaler for varer og tjenester.  

ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser for 
medlemskommunene. ØRIK er organisatorisk en del av ØRU. 

Eidsvoll, Gjerdrum, 
Hurdal, Nannestad, 
Nes og Ullensaker 

Administrativt vertskommunesamarbeid skatteoppkreverfunksjonen i Hurdal og 
Nannestad kommune 

Samarbeidet er etablert 01.07.12 mellom Nannestad og Hurdal 
kommune. Det administrative vertskommunesamarbeidet er 
organisert etter koml. § 28 b, med Nannestad kommune som 
vertskommune.  

Formålet for sammenslåingen er tredelt; Det skal sikre høy kvalitet 
i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret og gi 
effektiviseringsgevinst.  

Nannestad og Hurdal 
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6 Selskapskontroll 2013-2016 
Kontrollutvalget bør årlig foreta en vurdering av behovet for eierskapskontroller i tråd med 
vedtatte retningslinjene for selskapskontroll.  

Selskapskontrollen omfatter obligatorisk eierskapskontroll men også forvaltningsrevisjon, 
dersom dette synes nødvendig ut i fra en risiko og vesentlighetsvurdering, jf. plan for 
forvaltningsrevisjon. Vurdering av aktuelle selskaper for forvaltningsrevisjon bør inngå i plan 
for forvaltningsrevisjon.  

Hvordan kommunen forvalter eierskapet sitt er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god 
forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapet er også viktig for å 
opprettholde et godt omdømme for kommunen. Det kan være hensiktsmessig å fastsette 
kriterier for prioritering av selskaper aktuelle for eierskapskontroll. Følgende kriterier synes 
relevante: 

• Selskaper som tilbyr tjenester direkte til kommunens innbyggere.

• Selskaper som har et samfunnsmessig ansvar.

• Kommunens eierandel og eierinteresse.

• Økonomisk gevinst- og tapspotensial.

• Kommunens motiv for eierskapet.

Kriteriene er utledet ut fra et brukerperspektiv og et fokus på økonomiske interesser. Viktigst 
er som oftest samfunnsmessig ansvar og eierinteresse i det enkelte selskap/samarbeid. I 
kommunene på Romerike er det lite utbredt å ha eierskap i selskaper utelukkende basert på 
økonomisk avkastning for eierne.  

I figuren under har vi plassert de selskaper som i dag er mest aktuelle for en eierskapskontroll 
basert på i hvor stor grad selskapet/samarbeidet har samfunnsmessig ansvar og i hvor stor 
grad kommunen viser eierinteresse. Samarbeid etter kommuneloven § 27 er også tatt med, da 
disse trolig også vil bli omfattet av innsynsretten i kommuneloven § 80 i løpet av 2013. 

Figur 7: Selskap/samarbeid plassert etter grad av samfunnsmessig ansvar og eierinteresse 

G
ra

d 
av

 s
am

fu
nn

sm
es

si
g 

an
sv

ar
 

Høy 

Lav 
Liten StorEierinteresse 

UNIVANN ØRAS 
GRIB 

OrbitArena AS  
ØRI,  

ØRU (inkl. ØRIK) 

ROKUS, ØRRD, AØR  DGI 

Krisesentret 



Plan for selskapskontroll 

Kontrollutvalget i Nannestad kommune © 2012 23

Interkommunale selskaper og aksjeselskaper som utfører kommunale oppgaver og som i 
hovedsak leverer tjenester til kommunens innbyggere, med et høyt samfunnsmessig ansvar og 
med stor eierinteresse er de selskapene som er mest aktuelle for selskapskontroll.  

Samarbeidene etter § 28 utfører kommunale oppgaver og tilhører kommunes forvaltning. De 
er små i kommunal sammenheng, og kontrollen rundt samarbeidene er liten. 
Verstkommunesamarbeid vil derfor ikke være aktuell for selskapskontroll, men kan være 
aktuell for forvaltningsrevisjon dersom man ønsker å se på den kommunale tjenesten som 
samarbeidet utfører. 

Kontrollbehovet bør sees i sammenheng med hva selskapet/samarbeidet har av oppgaver. 
Oppgaver som normalt ville vært underlagt et kontrollbehov dersom tjenesten hadde vært en 
del av kommunens administrasjon minsker ikke med at virksomheten fristilles.  

Selskaper som Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) og Gardermoregionens 
Interkommunale Brannvesen IKS (GRIB) har stor grad av samfunnsmessig ansvar i ut i fra 
den virksomhet de driver og formålet med virksomheten. Begge selskapene utfører 
tjenesteyting mot kommunens innbyggere. Eierinteressen i disse selskapene fremstår også 
som stor. GRIB står også ovenfor en «fusjon» med brannvesenet i Hurdal, Eidsvoll og Nes i 
2013 som vil medføre en stor endring i forhold til dagens selskap. Selskapet vil etter 
utvidelsen av deltakere få navnet Øvre Romerike Brann og redning IKS.  

Digitale Gardermoen IKS (DGI) har en viktig funksjon med tanke på kommunene, men liten 
grad av samfunnsmessig ansvar. Eierinteressen i selskapet fremstår derimot som stor.  

Univann og Romerike krisesenter IKS har en stor grad av samfunnsmessig ansvar i ut i fra 
den virksomhet de driver og formålet med virksomheten, men eierinteressen oppfattes ikke 
som så stor.  

De øvrige selskapene og samarbeidene fremstår som at de i mindre eller liten grad har et 
samfunnsmessig ansvar og at eierinteressen er liten. OrbitArena AS og ØRI har viktige 
funksjoner i forhold til visse grupper av kommunens innbyggere, men anses ikke å ha et stort 
samfunnsmessig ansvar i forhold til kommunens totale virksomhet. 

De enkelte selskapene og samarbeidene står nærmere omtalt i kapittel 5. 

6.1 Prioritering av selskapskontroll i planperioden 
Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, bør det som 
hovedregel gjennomføres koordinerte kontroller i disse selskapene. Dette gjelder både der det 
gjennomføres eierskapskontroll og der selskapskontroll gjennomføres som 
forvaltningsrevisjon.  

I kapittel 5 er det en oversikt over kommunens eierinteresser, samt en beskrivelse av hvert 
selskap/samarbeid. Kontrollutvalget bør årlig gå i gjennom å vurdere de eierinteresser 
kommunen har og om det er grunn for å iverksette en eierskapskontroll.  
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Ved prioritering av eierskapskontroll kan følgende kriterier være relevante å vurdere: 

• Selskaper som tilbyr tjenester direkte til kommunens innbyggere.

• Selskaper som har et samfunnsmessig ansvar.

• Kommunens eierandel.

• Økonomisk gevinst- og tapspotensial.

• Kommunens motiv for eierskapet.

I tillegg bør en være oppmerksom på oppstart av nye selskaper samt avslutning av 
eksisterende selskaper i planperioden. Det viktig å være oppmerksom på kommunens 
politiske saker på selskaper og samarbeid de har eierinteresser i. Det er også mye informasjon 
å hente i selskapenes egen rapportering, spesielt i forhold til økonomisk utvikling og 
hendelser som måtte opptre i det enkelte selskap. Kontrollutvalget skal få seg forelagt alle 
innkallinger til eierorganet til interkommunale selskaper og heleide aksjeselskaper og har rett 
til å ha en representant til stede på møtet dersom kontrollutvalget ønsker dette.  

6.2 Gjennomføring og rapportering 
Av kontrollutvalgsforskriften § 15 framgår det at kontrollutvalget skal avgi rapport til 
kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført og resultatene av disse. I 2005 
vedtok kommunestyret retningslinjer for selskapskontroll med virkning fra og med 2006, jf. 
vedlegg 1. 

Kontrollutvalget har via retningslinjene fått fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
selskapskontrollen. Det skal årlig vurderes omfanget av selskapskontrollen og hvilke 
kontroller som skal gjennomføres.  

Kontrollutvalget og revisjonen kan kreve å få følgende dokumenter tilsendt rutinemessig som 
et ledd i eierskapskontrollen av selskapet samt for vurdering av omfanget av 
selskapskontrollen: 

• årsregnskap

• årsberetning

• revisjonsberetning

• nummererte brev fra revisor

• møteinnkallinger

• protokoller fra generalforsamling/representantskap og styremøter

Hjemmelen for å kunne kreve denne dokumentasjonen er Kommuneloven § 80. 
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Kilder 

Selskapskontroll – fra a-å («Praktisk veileder»), utgitt av Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF). 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 107. 

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 06. 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 44. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 

Ot.prp.nr. 95 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid). 

Ot.prp.nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 

Prop. 119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv). 

Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen. 

Styring av kommunalt eide selskaper av Vibeke Resch-Knudsen. 

Kontrollutvalgsboken – veileder om kontrollutvalgets roller og oppgaver utgitt av 
Kommunal- og regionaldepartementet. 

Ravn info (www.ravninfo.no). 

Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). 
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Vedlegg 1 Anbefalinger for et aktivt og godt eierskap 

19 anbefalinger for et aktivt og godt eierskap til hjelp for kommuner utarbeidet av 
KS Eierforum.  

Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte. 

Nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger. 

Nr. 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. 

Nr. 4 Vurderinger og valg av selskapsform. 

Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet. 

Nr. 6 
Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av 
kommunens 
interesser i selskaper. 

Nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan. 

Nr. 8 Gjennomføring av eiermøter. 

Nr. 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor. 

Nr. 10 
Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale 
selskaper. 

Nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene. 

Nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell. 

Nr. 13 Oppnevnelse av vararepresentanter. 

Nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene. 

Nr. 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene. 

Nr. 16 Godtgjøring og registrering av styreverv. 

Nr. 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter. 

Nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer. 

Nr. 19 Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. 
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Vedlegg 2 Retningslinjer for selskapskontroll 

1  Virkeområde 
Selskapskontroll kan gjennomføres i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der 
Nannestad kommune alene eller sammen med andre kommuner og fylkeskommuner 
eier alle andelene eller aksjene.  

2 Selskapskontrollens innhold 
Selskapskontrollen kan omfatte både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
selskapskontrollene. 

3 Innhenting av opplysninger 
Kontrollutvalget og revisor kan kreve å få tilsendt følgende dokumenter som et ledd i 
selskapskontrollen: årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev 
fra revisor, møteinnkallinger og protokoller fra representantskap/generalforsamling 
og styremøter.  

Kommunestyret gir kontrollutvalget og revisor anledning til å kreve enhver 
opplysning av selskapet, selskapets styre og selskapets revisor som anses nødvendig 
for å utøve selskapskontrollen.  

4 Gjennomføring av selskapskontroll 
Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontrollen og hvilke kontroller 
som skal gjennomføres. Selskapskontrollen gjennomføres fortrinnsvis av Øvre 
Romerike Revisjonsdistrikt IKS. 

5 Rapportering 
Revisor rapporterer fortløpende til kontrollutvalget om utført selskapskontroll. 
Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om gjennomført 
selskapskontroll.  

6 Ikrafttredelse 
Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret 12.12.05 og gjelder fra og med 2006. 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  

Romerike Revisjon IKS ble etablert med virkning fra 1. juni 2014. Det nye selskapet var et resultat 

av at organisasjonene i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble slått sammen. En konsekvens av dette er at Romerike 

Revisjon IKS er blitt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene.  

 

De respektive planene i sin nåværende form har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskapene som skal kontrolleres. Det er derfor behov for 

utarbeidelse av ny, revidert felles plan for alle selskapene i regionen. En felles og koordinert plan 

eierkommunene i mellom er også noe kommuneloven legger opp til skal være utgangspunktet for 

kontroll i selskap med mer enn en kommunal- eller fylkeskommunal eier.  

 

1.2 Kort om metode 

Både utformingen av denne planen og gjennomføringen av selve kontrollen skjer etter de 

hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på 

området. 

 

1.3 Kontrollens omfang 

Et utgangspunkt for den lovpålagte delen av selskapskontrollen er at alle heleide selskap i regionen 

skal kontrolleres. Per i dag er det flere selskap som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. Vi 

anser det utfra et risiko- og vesentlighetsperspektiv lite tilfredsstillende ikke å ha utført kontroller i 

samtlige selskap i regionen. Uavhengig av størrelse, marked og økonomisk omfang er det viktig at 

det gjennomføres kontroll i alle selskapene for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et 

fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomhetene til 

eierkommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på de konkrete funn 

i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. 

 

Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt 

ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap med utgangspunkt i allerede besluttede konkrete 

bestillinger fra de enkelte kontrollutvalgene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at 

tidligere besluttede tidspunkt for gjennomføring av kontroll i de enkelte selskap vil kunne være 

endret i denne planen og innebære at planlagte kontroller i inneværende periode utsettes til neste. 

Dette er i hovedsak praktisk begrunnet. 

 

Når det gjelder ressurser er vi innforstått med at en plan om kontroll av samtlige aktuelle selskap 

kan være krevende. Med utgangspunkt i metoden vi benytter for kontroll og den kompetanse 
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organisasjonen har på dette området vil en gjennomføring av kontroll i tråd med de planer det 

legges opp til, allikevel være mulig. 

 

1.4 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.  
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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: 

 

 

 
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. 

 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

 

 

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
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 (innsynsregel) 

 Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd 

Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

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. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt 

(SR) 

Ja Ja Ja 
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3 KONTROLL I ANDRE VIRKSOMHETER ENN DE SOM 

OMFATTES AV INNSYNSRETTEN I § 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. kommunelovens § 28-1 a-c, og uformaliserte 

samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har ansatte.  

 

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i eierkommunene, 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 til enkelte 

av eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I 

den inneværende valgperioden vil arbeidet med selskapskontroll allikevel utelukkende være rettet 

mot kontroll av interkommunale selskap og aksjeselskap. Vi legger imidlertid opp til å identifisere 

alle øvrige samarbeids- og foretaksformer i den neste valgperioden og foreslå en nærmere 

gjennomgang av disse.  

 

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i disse samarbeid- og 

foretaksformene er kommunelovens § 77 nr 5.  

 

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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4 FORMÅLET MED SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etter 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. 

Det er ofte slik at det i en eierskapskontroll avdekkes problemstillinger som det er behov for å 

undersøke nærmere i en forvaltningsrevisjon. 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 ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil kunne 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. 
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5 GJENNOMFØRING 

Selskapskontrollen gjennomføres av RRI i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalgene forutsettes å kunne gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene for 

gjennomføring skulle endre seg, se under.  

 

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 

 

Kontrollutvalget vil i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 avgi rapport til kommunestyret om 

hvilke kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. Rapportene vil sendes videre til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Det foreligger ingen lovpålagt oppfølging av eierskapskontrollen. Det er likevel naturlig 

kontrollutvalgene forventer at kommunen/selskapet tar stilling til vurderinger eller anbefalinger som 

foreligger. Selskapskontroller med forvaltningsrevisjon vil bli lovmessig fulgt opp av 

kontrollutvalgene og rapportert på lik linje med øvrig forvaltningsrevisjon.  

 

Etter kontrollutvalgsforskriften vil kontrollutvalgenes mulighet for å endre planen for selskapskontroll 

bero på de rammer som er fastsatt av kommunestyret. I denne sammenheng bes det om at 

kommunestyrene i eierkommunene delegerer myndighet til de respektive kontrollutvalg til å foreta 

nødvendige endringer av denne planen i inneværende planperiode. Det forutsettes i denne 

sammenheng at endringer av planen som gjelder selskap med flere eiere koordineres mellom de 

respektive kontrollutvalg slik at utarbeidelse av flere rapporter for det samme selskap unngås. 

 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 

 

Nedenfor følger en oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode, og planlagt 

tidspunkt for kontroll. I vedlegg vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 
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Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap Selskapsform Kommune 
Eierandel 

% 
Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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VEDLEGG 

Nedenfor vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 

Aurskog-Høland kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 

Neverstua AS 

Asvo Bjørkelangen AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon AS 

Haldenvassdragets kanalselskap AS 

KLP 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1 a-b

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Haldenvassdragets kanaltjeneste 

Stiftelser Selskapsform 

Aur prestegård Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 
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Eidsvoll kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

AS Oplandske Dampskibsselskap AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a

PP-tjenester § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1 a

e-Stab § 28-1 a

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a
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Fet kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Heia ViTa AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Øyeren Båtservice AS 

Samarbeid Selskapsform 

Fjerne ØRR § 27

BORI 

SNR § 27

Søndre Bjanes samarbeid 

Dalen vannverk BA 

IINR § 28-1 a

Øyeren IKT § 28-1 a

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Fet nærmiljøsentral eid av Fet k. 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Fet utleiestiftelse Stiftelse 

Fet boligstiftelse Stiftelse 

Fetsund Lenser Stiftelse 

Løken Stiftelse 

Oscar Øverbys legat Legat 
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Gjerdrum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

DGI IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Mjølkerampa AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

IINR § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Hurdal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a-

PP-tjenester § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1 a

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a
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Lørenskog kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a

Stalsberghagen krematorium § 28-1 a

Lillestrøm legevakt § 28-1 a

Tolketjenesten § 28-1 a

Nannestad kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a
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Nes kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Kanmer AS 

Nes kulturhus AS 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

KLP 

Svanfoss sluser 

Ovlien samfunnshus AL 

En rekke borettslag og sameieleiligheter 

Samarbeid Selskapsform 

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

Skåningsrud § 27

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

Voksenopplæring § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1-a

estab § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

IINR § 28-1

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 15 

Rælingen kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Aktivum AS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

IINR § 28-1 a-b

Øyeren IKT § 28-1 a-b

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1

Stalsberghagen krematorium § 28-1

Lillestrøm legevakt § 28-1

Tolketjenesten § 28-1

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1
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Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Lillestrøm Kulturbygg AS 

Skedsmo Parkering AS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1

Stalsberghagen krematorium § 28-1

Lillestrøm legevakt § 28-1

Tolketjenesten § 28-1

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1a-b)

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 
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Sørum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Krogstad Miljøpark AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (Brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 
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Ullensaker kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a-b

Voksenopplæring § 28-1 a-b

Felles flyktningemottaksarbeid 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 29.10.14 

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 NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

32/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 29.10.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 33 -2014.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/62 - Eierskapskontroll - Digitale Gardermoen

IKS (DGI)

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/63 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse

i tjenestene.

4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 22.10.14.

5. Tiltaksplan 2014, sist redigert 22.10.14.

Saksopplysninger 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedrørende Holter kulturhus. I henvendelsen blir

det stilt spørsmål om forhold rundt leiekontrakt, leieinntekter og vedlikehold av bygget.

Disse spørsmålene ble behandlet i kommunestyrets møte 16.9.2014, under sak PS 14/71 (se

vedlegg 6).

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 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike Distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 417.10.3

2 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Kontrollrapport 2013 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Hurdal kommune. 417.e-post

3 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Årsrapport for 2013 - Nannestad og Hurdal 

Kemnerkontor. 417.e-post

4 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor Årsregnskap for Nannestad kommune. 417.e-post

5 13.02.2014 11.02.2014 x Nannestad kommune

Melding om kommunestyre vedtak i sak 14/2, 

14/3, 14/4. 417.5.1

6 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 26.3.14. 417.5.4

7 15.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisors beretning Nannestad kommune 2013 417.7.3

8 28.04.2014 28.03.2014 x Nannestad kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Nannestad 

kommune. 417.7.3

9 25.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsbrev nr. 1 - 2013 417.7.2

10 09.04.2014 09.04.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 14.5 417.2.2

11 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 01/2014 og 02/2014. 417.5.5

12 30.04.2014 30.04.2014 x Nannestad kommune Brev til rådmannen ang. revisjonsbrev 1/2013. 417.2.2

13 07.05.2014 07.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Rapport til kontrollutvalget med revisjonens 

kommentarer til årsregnskapet 2013. 417.7.3

14 07.05.2014 07.05.2014 x Nannestad kommune

Rådmannens kommentarer til revisjonsbrev 1-

2013. 417.7.2

15 12.05.2014 12.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i 

tjenestene 417.9.3

16 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 14.5.14 417.5.4

17 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 06/2014. 417.5.5

18 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport fra eierskapskontrollen av Digitale 

Gardermoen IKS 417.10.3

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Nannestad

Vedlegg 1 til sak 32/2014



19 28.05.2014 26.05.2014 x Nannestad kommune

Oversikt over antall salgs- og skjenkebevillinger og 

antall kontroller i 2012-2013. 417.6.1

20 28.05.2014 26.05.2014 x Nannestad kommune

Plan for salgs- og skjenkekontroller i 2014 

(unntatt offentlighet ihht. Offl. § 24) 417.6.1

21 28.05.2014 28.05.2014 x Nannestad kommune

PowerPoint-presentasjon vedrørende orientering 

om Myrstad barne- og avlastningsbolig. 417.6.1

22 05.06.2014 04.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll 4.6.14 417.5.4

23 05.06.2014 04.06.2014 x Nannestad kommune Særutskrifter i sak 15/2014 og 16/2014. 417.5.5

24 14.07.2014 14.07.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 10.09. 417.2.2

25 04.08.2014 04.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Nannestad kommune. 417.3.1

26 15.08.2014 15.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Regnskapsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Nannestad kommune. 417.3.1

27 11.09.2014 11.09.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 24/2014. 417.5.5

28 11.09.2014 11.09.2014 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 22/2014. 417.5.5

29 18.09.2014 18.09.2014 x Nannestad kommune

Melding om kommunestyrevedtak i sak 14/62 og 

14/63. 417.10.4/9.4

30 15.10.2014 12.10.2014 x Petter Gulbrandsen

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

tomtefesteavgifter i Nannestad kommune. 417.2.2

31 21.10.2014 21.10.2014 x Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen besvarer henvendelse - 

Lovlighetskontroll - Nannestad kommune - 

festeavgift 2014. 417.2.2

32 17.10.2014 17.10.2014 x Nannestad kommune

Innkalling av rådmannen til KU sak 28/2014 - 

henvendelse til kontrollutvalget. 417.e-post

33 13.10.2014 13.10.2014 x Romerike Revisjon IKS

Forslag til revidert plan for selskapskontroll 2014 - 

2016. 417.10.1

34

35

36

37

38

39

40



Nannestad kommune 
Politisk sekretariat 

Besøksadresse Postadresse Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr. E-post 

Nannestad kommune 8601.41.96236 964950202 postmottak@nannestad.kommune.no 

Teiealleen 31 Telefaks Bankkonto - skatt Internett: 

Servicekontoret 

Åpningstid:–  

2030 Nannestad 6345.07.02384 www.nannestad.kommune.no 

8.00 – 15.30 

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Postboks 304 

1471  LØRENSKOG 

Melding om vedtak 

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 

2014/1729/4 Lillian Helene Aasheim 18.09.2014 

Melding om vedtak - eierskapskontroll - Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 16.09.14 og følgende vedtak ble fattet: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.09.2014 

Vedtak (31 av 31 stemmer): 

1. Kommunestyret vil i tråd med kontrollutvalgets innstilling følge opp følgende punkter:

 Behandle de endringer i selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at disse skal

gjelde.

 Vedta en eierstrategi for DGI.

 Fortsette arbeidet med felles eierpolitikk og koordinere eierinteressene kommunene i

mellom før saker behandles i representantskapet.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å følge opp ovenfor representantskapet

at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om interkommunale selskaper og

selskapsavtalen.

Hans Thue 

Fungerende ordfører 

Med hilsen 

Lillian Helene Aasheim 

rådgiver 

Vedlegg 2 til sak 32/2014



Kopi til: 

Romerike Revisjon IKS Ringveien 4 2050 JESSHEIM 



Nannestad kommune 
Politisk sekretariat 

Besøksadresse Postadresse Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr. E-post 

Nannestad kommune 8601.41.96236 964950202 postmottak@nannestad.kommune.no 

Teiealleen 31 Telefaks Bankkonto - skatt Internett: 

Servicekontoret 

Åpningstid:–  

2030 Nannestad 6345.07.02384 www.nannestad.kommune.no 

8.00 – 15.30 

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Postboks 304 

1471  LØRENSKOG 

Melding om vedtak 

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 

2013/3205/7 Lillian Helene Aasheim 18.09.2014 

Melding om vedtak - forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene 

Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 16.09.14 og følgende vedtak ble fattet: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.09.2014 

Vedtak (31 av 31 stemmer): 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.

Hans Thue 

Fungerende ordfører 

Med hilsen 

Lillian Helene Aasheim 

rådgiver 

Kopi til: 

Romerike Revisjon IKS Ringveien 4 2050 JESSHEIM 

Intern kopi: 

Paul Glomsaker Rådmannen 

Vedlegg 3 til sak 32/2014



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.3.14 01/2014 Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at: 

 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.

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 02/2014 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.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 03/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


26.3.14 04/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.3.14 05/2014 Eventuelt. 


Vedlegg 4 til sak 32/2014



______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.5.14 06/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Nannestad kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 

og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 



14.5.14 07/2014 Revisjonsbrev 1/2013. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til

revisjonsbrev 1/2013 til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er

gjort i revisjonsbrev nr. 1/2013 ved avleggelse av

regnskapet for 2014.

Følges opp i 

2015. 


14.5.14 08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 4.6.14. Settes opp til 

behandling 

4.6.14 



14.5.14 09/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


14.5.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


14.5.14 11/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs 

og skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller 

gjennomført i 2012-2013 samt en plan for kontroller i 2014. 

Nannestad 

kommune 

Avventer 

kommunens 

behandling 



4.6.14 12/2014 Orientering om Myrstad barne- 

og avlastningsbolig. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


4.6.14 13/2014 Rådmannen orienterer 

vedrørende 

skjenkebevilgninger. 

Saken tas til orientering. 


4.6.14 14/2014 Oppfølging av 

revisjonsrapporten om tilskudd 

til kulturformål i Nannestad 

kommune for årene 2010-

2013. 

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til 

orientering. 


4.6.14 15/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 




______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens

anbefalinger.

behandling 

4.6.14 16/2014 Eierskapskontroll – Digitale 

Gardermoen IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp

følgende punkter:

 Kommunestyret må behandle de endringer i

selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at

disse skal gjelde.

 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI.

 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding

og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før

saker behandles i representantskapet.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å

følge opp ovenfor representantskapet at antall

styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 



4.6.14 17/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


4.6.14 18/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


4.6.14 19/2014 Eventuelt. 


10.9.14 20/2014 Orientering ved rådmannen 

vedrørende nytt lønn- og 

personalsystem. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 21/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 22/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 

Romerike 

Revisjon IKS 




______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 

2. Internkontroll i hjemmetjenester 

3. Rus og psykiatri 

4. Vedlikehold av kommunale bygg 

10.9.14 23/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 


10.9.14 24/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Nannestad kommune vedtas, med

forbehold om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og

Romerike Revisjon IKS, og oversendes kommunen som

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2014 

Kontrollutva

lget 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 140 000 140 000 

Reisegodtgjørelse 2 000 3 000 

Arbeidsgiveravgift 21 000 19 740 

Abonnementer KU 1 000 1 000 

Møteutgifter/bevertnin

g 3 000 3 000 

Kurs 35 000 35 000 

Sum 202 000 201 740 

Sekretariatet Ramme for 

virksomheten 151 476*) 

144 430 

Revisjonen Ramme for 

virksomheten 

1 228 

200*) 

1 232 000 

1 581 676 1 578 170 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 





______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2. Forslaget følger forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling

til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nannestad

kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes

kontrollutvalget til orientering.

10.9.14 25/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 26/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


10.9.14 27/2014 Eventuelt. På bakgrunn av henvendelsen så vil kontrollutvalget innkalle 

rådmannen i sitt neste møte hvor de vil be om en orientering 

vedrørende Holter kulturhus. Spesielt vil kontrollutvalget be om at 

det orienteres om blant annet leiekontrakt, leieinntekter, 

vedlikehold av bygget.     

Saken ble 

behandlet i 

kommunestyret 

16.9.14. 



29.10.14 28/2014 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 22.10.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 5 til sak 32/2014



Kontrollutvalget i Nannestad kommune 

___________________________________________________________________________ 2 

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

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Orientering fra leder ved Myrstad barne- og avlastningsbolig.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs og

skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller gjennomført i 2012-2013 samt

en plan for kontroller i 2014.

10.9.14  Orientering ved rådmannen vedørende nytt lønn- og personalsystem.

 Orientering ved Romerike Revisjon IKS, daglig leder Nina Neset.

29.10.14  Sak om samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.

 Orienteringssak vedrørende Holter kulturhus.

10.12.14  

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 2015.



Kontrollutvalget i Nannestad kommune 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte  Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

26.3.14  

14.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

 Revisjonsbrev 1-2013.

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  

10.12.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
26.3.14  

14.5.14  Presentasjon av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

4.6.14  Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

 Oppfølging av revisjonsrapport om tilskudd til kulturformål i Nannestad kommune for

årene 2010-2013.

10.9.14  Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

29.10.14  

10.12.14  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – sykefravær og tjenestekvalitet (KU-

sak 31/2013).

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – IKT sikkerhet og personvern (KU-sak 02/2013).

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost – ØRAS (KU-sak 18/2013).

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI).

10.9.14  

29.10.14  Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

10.12.14  

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

2Plan for selskapskontroll for 2013-2016 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 Nannestad kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

29.10.14  

10.12.14  

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  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).

29.10.14  

10.12.14  

19.2.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
26.3.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  

10.12.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.

3
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf  



Nannestad kommune
Teknisk

Arkivsak: 2008/951-24

Arkiv: 614

Saksbehandler:

Rune Storstein

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Forvaltnings- og økonomiutvalget 10.09.2014
Kommunestyret 16.09.2014

Utkast til leieavtale med Holter kulturhus etter forhandlinger.

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte leieavtale datert 18. august 2014 godkjennes.

Paul Glomsaker Rune Storstein
rådmann kommunalsjef teknisk

Vedlegg
1 Utkast til leieavtale med Holter kulturhus datert 18. august 2014.
2 Kartutsnitt
3 Protokoll fra behandling 4. juni 2014 sak 46/14

Bakgrunn
Ved sluttbehandling av forslag til leieavtale med Holter kulturhus i forvaltnings- og 
økonomiutvalget den 4. juni 2014 ble følgende vedtak fattet:

1. Saken sendes tilbake til rådmannen.
2. Nåværende leieavtale prolongeres til neste kommunestyremøte.
3. Vedlagte utkast til leieavtale med Holter kulturhus datert 20.5.2014 danner grunnlag for

forhandlinger med nytt styre for Holter kulturhus når dette er valgt på årsmøtet i juni.

Forhandlingsresultatet legges fram til godkjenning i kommunestyret i september.

Saksutredning
Etter behandlingen i forvaltnings- og økonomiutvalget og valg av midlertidig styre i Holter 
kultur har følgende forhandlingsutvalg gjennomført tre møter henholdsvis 7. juli, 28. juli og 18. 
august:

Tormod Eek Holter kulturhus
Bjørn Nordnes Holter Kulturhus

Vedlegg 6 til sak 32/2014



Paul Glomsaker Nannestad kommune
Rune Storstein Nannestad kommune

Utkast til leieavtale datert 20. mai 2014 ble gjennomgått i forhandlingsutvalget og 
hovedrammene ble akseptert som grunnlag ved videre forhandlinger.

Det har vært forhandlingsutvalgets mål å sikre realistiske rammer for videre drift av Holter 
kulturhus i tråd med de politiske signalene som er gitt ved tidligere behandlinger. 
Representantene fra Holter kulturhus har påpekt viktigheten av forutsigbarhet over tid, for å 
kunne bygge opp et robust tilbud i Holter kulturhus, som også ivaretar realisme i de økonomiske 
rammene. Forhandlingsutvalget vil derfor foreslå at partene binder seg til en intensjon om 
videreføring av leieavtalen etter 31. desember 2016 på ellers like vilkår.

Leieavtalen inngås med Holter kulturhus og det er styret i Holter kulturhus som står ansvarlig for 
at avtalen følges opp. Leiekontrakter for videre utleie til lag- og foreninger, enkeltpersoner og 
arrangement, utformes slik at de ivaretar hovedpunktene i leieavtalen med Nannestad kommune 
og sikrer at formål og plikter ivaretas.

Styret i Holter kulturhus vil være et driftsstyre som koordinerer aktivitet og forhandlingsutvalget 
vil foreslå at det ikke opprettes et eget driftsstyre, men at representanter fra administrasjonen 
tiltrer styret ved behov.

Styret i Holter kulturhus står ansvarlig for leietakers plikter. Driftskostnadene i denne forbindelse 
må sammen med leiesummen til Nannestad kommune danne grunnlaget for fastsettelse av 
leiesum til leietakerne.

Styret i Holter kulturhus representerer ingen egen aktivitet og økonomien holdes adskilt fra 
leietakernes økonomi. Dette gir en transparent modell i forhold til økonomiske transaksjoner. 

Forhandlingsutvalget har diskutert utleie til aktiviteter utenfor formålet og uten tilknytning til 
aktiviteter som leietakerne representerer. Det er en utfordring å sikre leietakers plikter i denne 
sammenheng. Forhandlingsutvalget vurderer at leieinntekter fra denne type arrangementer ikke 
bør være en del av driftsgrunnlaget for Holter Kulturhus.

Hovedformålet med leieavtalen er at det skal være aktivitet i Holter kulturhus i tråd med 
kommunens formål og som et tilbud til innbyggerne i Holter og andre grupper i Nannestad 
kommune. Utvikling av aktivitetstilbudet vil være avhengig av at faste leietakere står for 
hoveddelen av det økonomiske grunnlaget.

Årlig leiesum til Nannestad kommune har naturlig nok vært en stor del av forhandlingene og det 
har vært viktig for hele forhandlingsutvalget at det er realistiske leiesummer som legges til 
grunn. 

Dagens situasjon er at deler av lokalene ikke er utleid, delvis fordi det har vært lite forutsigbarhet 
i leieforholdet med Nannestad kommune. Forhandlingsutvalget har vurdert at leiesummen til 
Nannestad kommune utgjør mellom 80-90 % av driftskostnadene ved Holter kulturhus, og dette 
fører til at ledige lokaler i liten grad reduserer driftskostnadene. Holter kulturhus vil med dagens 
leietakere kunne betjene driftskostnader på i underkant av 300 000,-/år. Forhandlingsutvalget 
vurderer derfor at realistisk leiesum for 2015 vil være 250 000,-. 
Ved forutsigbarhet i leieforholdet utover 2016 vil det også være realistisk å kunne øke 
leiesummen til 300 000,-/år, men dette vil være avhengig av aktivitetsnivå og utleie av ledige 
lokaler.



Forhandlingsutvalget vil derfor anbefale at leiesum for 2016 vurderes medio 2015.   

Holter kulturhus skal ha ekstraordinært årsmøte 1. september hvor leieavtale med Nannestad 
kommune skal forankres.     

Vurdering
Administrasjonen vurderer at forslag til endringer i leieavtalen med Holter kulturhus vil kunne 
danne grunnlaget for fortsatt drift og utvikling av aktivitetstilbudet.

I utkastet til leieavtale datert 20. mai 2014 var det lagt til grunn at leieforholdet utløper 31. 
desember 2016, og at en eventuell videreføring skulle vurderes. Administrasjonen ser at dette gir 
liten forutsigbarhet i forhold til å bygge opp aktiviteter, som også skal ivareta de økonomiske 
rammene. Vi vil derfor anbefale at partene i leiekontrakten binder seg til en intensjon om videre 
drift på ellers like vilkår.

Når det gjelder opprettelse av eget driftsstyre ser administrasjonen at formålet ved dette kan 
løses ved at representanter fra administrasjonen tiltrer styret ved behov. Representanten fra 
administrasjonen vil ikke ha stemmerett i styret, men talerett, og tiltak utover det som er nedfelt i 
avtalen må uansett politisk forankres i Nannestad kommune.

I tidligere politiske saker er de økonomiske rammene ved Holter kulturhus beskrevet. Forslag til 
leiesum bygger på det som er det økonomiske grunnlaget med dagens aktivitetsnivå og en 
forsiktig økning i forhold til at det i dag er ledige lokaler..

Ved tidligere vurderinger er det lagt til grunn at deler av aktiviteten ved Holter kulturhus kunne 
vært relokalisert til andre kommunale formålsbygg. Den delen av aktiviteten, som ikke enkelt 
kan relokaliseres, er en viktig del av det økonomiske grunnlaget for videre drift av Holter kultur-
hus. Bandvirksomheten har gode vilkår ved Holter kulturhus og representerer en virksomhet som 
i liten grad konkurrerer med kommunale tilbud.

Administrasjonen vurderer at forslag til leiesum er et realistisk nivå for videre drift og utvikling 
av aktivitetstilbudet. 

Økonomiske konsekvenser
Ved tidligere saker er det lagt til grunn at kostnadene knyttet til videre drift av Holter kulturhus 
representerer en årlig driftskostnad i størrelsesorden 500 000,-/år i tillegg til ekstraordinært 
vedlikehold. Forslag til leieavtale datert 18. august 2014 gir ingen endringer utover at 
leiesummen er foreslått satt til 250 000,- i 2015 og 300 000,- i 2016.



Utkast til avtale - Leie av lokaler til 
kulturformål – datert 18.8.2014

Mellom: Holter kulturhus og Nannestad kommune

Det er i dag inngått følgende leieavtale mellom Holter kulturhus, heretter kalt HK
og Nannestad kommune (org.nr. NO 964.950.202) heretter kalt NK:

1. Parter

NK er eier av Løken skole med tilhørende adkomst/parkering på gnr. 61 bnr. 26 og 135, samt 
gnr. 61 bnr. 2 fnr. 2, og HK er leietaker/bruker av skolen og tilhørende uteområder. 

2. Formål

Formålet med denne avtale er at partene gjennom samarbeid skal sikre gode vilkår og arenaer for 
frivillige lag og organisasjoner ved å utnytte Løken skoles muligheter for ulike aktiviteter, og 
videreutvikle det totale aktivitetstilbudet i Nannestad. NKs ønsker å stimulere til forebyggende 
aktiviteter for barn og ungdom, og fremme god livskvalitet (godt bomiljø, gode lokalsamfunn)
for innbyggere i alle aldre.  

NK kan etablere eldre-/seniorsenter, som et dagtilbud, i HK to dager i uken. NK skal varsle HK 
senest 4 uker før dette blir iverksatt og leiesummen skal være på nivå med øvrig leienivå i HK.

3 Avtalens bakgrunn

Holter Kulturhus/Frivillighetens hus har leid/disponert lokalene på Løken skole siden 2005. Med 
denne bakgrunnen har kommunestyret vedtatt 18.09.12 K-sak 83/12 at det skal fremforhandles 
en ny avtale der kommunen står som eier av grunn og bygningsmasse, og styret i Holter 
kulturhus er ansvarlig for framtidige drift. Det skal være politisk representasjon i styret for HK 
oppnevnt av kommunestyret.

4 Leieforholdet

HK leier/disponerer Løken skole med tilhørende uteareal. Se kartutsnitt (Vedlegg 1)

5 Leietakers plikter 

HK plikter å ivareta de leide/disponerte lokaler og inventar. Det tillates ikke foretatt montering 
av fast ustyr, endringer av rominndeling, hulltaking, maling eller annet bygningsmessig arbeid 
uten etter nærmere avtale og godkjenning av NK. 

Ved tilbakelevering av lokaler, skal lokalene være i samme stand som ved overtakelsen, med den
slitasje og elde som følger av normal bruk. Leietaker har selv ansvar for å sikre og forsikre eget 
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utstyr som oppbevares i lokalene (innboforsikring). Skade/tap av utstyr som måtte oppstå som 
følge av innbrudd/tyveri, vannlekkasje, brann eller lignende er NK uvedkommende.

Det tillates ikke røyking, nytelse av rusmidler eller opphold i ruset tilstand innenfor området, og 
det tillates ikke aktiviteter som har rasistiske eller diskriminerende formål, er til sjenanse for 
naboer, eller strider mot gjeldende lover, forskrifter og politivedtekter. 

HK plikter å ha fungerende rutiner for bruk av lokalene i forhold til å slukke lys, lukke vinduer, 
låse dører, hindre brannfare og følge gjeldende branninstruks, samt til enhver tid opprettholde
varmegrader i lokaler med vanntilførsel, slik at det ikke oppstår frostskader på vannrør etc.

HK plikter å tildele NK nøkler, slik at de har tilgang til alle rom for inspeksjon. Inspeksjon skal 
varsles i rimelig tid i forveien.

Innen utgangen av september legger HK fram detaljert budsjett for påfølgende år til behandling i 
Oppvekst- og kulturutvalget.

6 NKs plikter

NK plikter å holde bygningene i drift, herunder sørge for at bygningene/lokalene har tilførsel av 
strøm og vann (kaldt og varmt), holdes tilfredsstillende oppvarmet, holde ventilasjonsanlegg i 
gang, har tilfredsstillende renovasjonsordning og har tilfredsstillende brannvarslingsanlegg. 

NK holder bygningene forsikret (ikke innbo) og plikter å utbedre større bygningsmessige skader. 

NK dekker utgifter til strøm, kommunale avgifter, bygningsforsikring, festeavgift og faste avtaler 
på vedlikehold/service av ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegg og slokkemidler. 

7 Tilsyn/driftsoppgaver

HK påtar seg oppgaver og utgifter knyttet til tilsyn og drift, foreta regelmessig tilsyn av 
bygninger, lokaler og utearealer som omfattes av avtalen, påse at bruk er i samsvar med 
forutsetningene, forebygge/hindre skade og hærverk, påse at dører er låst, vinduer lukket og lys 
avslått, og at tekniske installasjoner fungerer tilfredsstillende. 

Ved skade skal HK søke å hindre mer skade, ved driftsstans søke å finne årsak og rette feil, og 
eventuelt å tilkalle hjelp fra/ via NK, samt føre driftsprotokoll og rapportere avvik til NK. 

HK skal foreta nødvendig renhold av de leide/disponerte lokaler og holde uteområdet ryddig og 
fri for søppel. Videre å holde nødvendig forbruksmateriell til bygninger som lyspærer, 
toalettpapir, renholds artikler etc.

HK skal foreta brøyting og strøing av adkomster og parkeringsarealer etter behov, klippe plener, 
holde grøntarealer/vegetasjon i tilfredsstillende stand og vedlikeholde gjerder/porter.

Styret skal også fungere som driftsstyre og kontaktpunkt mot Bolig og Eiendomsavdelingen i 
NK. Dette ivaretas ved at NK oppnevner en representant fra Bolig og Eiendomsavdelingen, som 
tiltrer styret ved behov. 
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8 Leiepris/drift og vedlikeholdskostnader

Leiesummen fastsettes slik:
For året 2014 kr ved underskrevet avtale i september 250 000,-/4 – 62 500,-
For året 2015 kr 250.000,-
For året 2016 kr 300.000,-

Leiesummen betales etter oppgave fra NK og leiesummen deles i 4 like rater med betalingsfrist 
1. april, 1. juli, 1. oktober og 31. desember. Leiesummen for 2014 har betalingsfrist 31.
desember.
Medio 2015 skal leiepris for 2016 evalueres, og fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen 
for 2016.

9 Avtalens varighet, oppsigelse, heving

Leieavtalen gjelder i utgangspunktet fram til 31.12.2016, men partene har en intensjon om 
fortsatt videreføring av leieavtalen på ellers like vilkår. I leieperioden kan begge parter si opp 
avtalen med 6 mnd. oppsigelsesfrist.

NK har rett til å heve avtalen dersom kommunen blir gitt pålegg på eiendommen eller det oppstår 
vedlikeholdsbehov som vil medføre større økonomiske utgifter. 

Dette kan for eksempel være pålegg i forbindelse med tilsyn fra brannvesen, el-tilsyn, havari av 
tekniske anlegg, økt festeavgift etc. Forut for en slik heving skal det gjennomføres en dialog med 
HK om deres mulighet for å bære de økte kostnadene.

10 Force Majeure

Dersom bygninger/lokaler blir totalskadet av brann, vannlekkasje eller annen force majeure, 
faller avtalen bort. NK plikter ikke å fremskaffe nye lokaler.

11 Mislighold og tvist

Dersom en av partene mener det foreligger mislighold av avtalen, skal dette straks tas opp med 
den annen part, og senest innen 4 måneder etter at misligholdet skal ha funnet sted. Dersom 
partene er uenige om det aktuelle forholdet eller forståelse av denne avtale, skal tvist søkes løst 
ved forhandlinger mellom partene. 

Gjentatte brudd på avtalen eller grove brudd på avtalen knyttet til rusmisbruk, ordensforstyrrelser 
og helse, miljø og sikkerhet, gir NK rett til å si opp avtalen umiddelbart etter at forholdet er 
behandlet i NK.

Denne avtale er godkjent av styret i foreningen Holter kulturhus.

Holter den ………………

……………………………………………………..
Styreleder 
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Denne avtale er godkjent av Nannestad kommune

Nannestad………………

………………………………………..…………..
Kolbjørn Grøsland
Virksomhetsleder bolig/eiendom



Saksprotokoll i Forvaltnings- og økonomiutvalget - 04.06.2014

Behandling: 
Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Hans Holmgrunn (H) på vegne av H:
«Leiesummen fastsettes til 

Kr 100 000 for 2014
Kr 150 000 for 2015
Kr 200 000 for 2016»

Følgende forslag ble fremmet av Hans Thue (Ap) på vegne av Ap, Sp og V:
1. «Saken sendes tilbake til administrasjonen.
2. Nåværende leieavtale prolongeres til neste kommunestyremøte.
3. Vedlagte utkast til leieavtale med Holter kulturhus datert 20.5.2014 danner grunnlag

for forhandlinger med nytt styre for Holter kulturhus når dette er valgt på årsmøtet i
juni.
Forhandlingsresultatet legges fram til godkjenning i kommunestyret i september.»

Avstemning:
Rådmannens forslag med Hans Holmgrunns tilleggsforslag ble satt opp mot forslaget fra Hans 
Thue. Rådmannens forslag med Hans Holmgrunns tilleggsforslag fikk 2 stemmer (H2) og falt.
Hans Thues forslag vedtatt med 5 stemmer (Ap2, Sp, V og Frp).

Vedtak (5 av 7 stemmer): 
1. Saken sendes tilbake til rådmannen.
2. Nåværende leieavtale prolongeres til neste kommunestyremøte.
3. Vedlagte utkast til leieavtale med Holter kulturhus datert 20.5.2014 danner grunnlag

for forhandlinger med nytt styre for Holter kulturhus når dette er valgt på årsmøtet i
juni.
Forhandlingsresultatet legges fram til godkjenning i kommunestyret i september.

Anne-Ragni K. Amundsen 
ordfører
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.09.2014

Behandling: 
Innstilling fra Forvaltnings- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak (31 av 31 stemmer):
Vedlagte leieavtale datert 18. august 2014 godkjennes.

Hans Thue
Fungerende ordfører
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