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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 

utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 

interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  

Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 

grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 

internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 

kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 

eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  

 

Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 

virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 

selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 

interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 

overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  

I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 

forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 

hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  

 

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 

godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 

representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 



treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 

kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 

Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 

 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, 
styret og daglig leder)? 

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

Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 

Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 

 Måloppnåelse 

 Offentlige anskaffelser 

 Habilitet 

 Etikk og samfunnsansvar 

 Arbeidsmiljø 

 Økonomisk drift 
 

Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 

Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 

Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 

 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 

 Interkommunale selskap (IKS) 

 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 

 Heleide datterselskap til slike selskaper 



 

 

Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 

eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 

til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 

selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  

Kommunens eierskap 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 

(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 

selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 

  

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 

grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 

hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 

ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  

Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 

over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 

styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 

informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 

Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 

det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 

rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 

tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 

samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 

regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  

I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 

eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 

kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 

retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 

defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 

for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 

alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 

Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 

kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 

 Forvalter store økonomiske verdier 

 Utfører viktige kommunale oppgaver 

 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 

 Politisk interesse og prestisje 

 Betydning for omdømme 



Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 

ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

 Negativ økonomisk utvikling 

 Negativ medieoppmerksomhet 

Kommunens eierskap 
Nannestad kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 

Interkommunale selskaper – IKS: 

 Digitale Gardermoen IKS 

 Romerike Revisjon IKS  

 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  

 Romerike Krisesenter IKS  

 Øvre Romerike Avfallsselskap IKS  

 Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  

Aksjeselskaper - AS 

 Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) 

 Orbit Arena  
 
Andre samarbeidsordninger  

 ØRU samarbeidet 

 Innkjøpstjeneste (ØRIK) 

 Arbeidsgiverkontroll (AØR) 

 Barnevernvakt (Romerike Politikammer) 

 Voksenopplæring Øvre Romerike 

 Overgrepsmottak Oslo 

 Byggesakskontroll 

 Jessheim interkommunale legevakt 

 Miljørettet helsevern 

Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 

IKS (DGI), Øvre Romerike Industriservice AS, Øvre Romerike Avfallsselskap i forrige periode. 

Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. 

Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene 

utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 



 

 

Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  

Selskap Involverte eiere 

Øvre Romerike 

Avfallsselskap 

(ØRAS) 

Eidsvoll 32,6 %, Hurdal 3,9 %, Nannestad 16,7 % og 

Ullensaker 46,8 %. 

Digitale 

Gardermoen IS 

Eidsvoll 23,8%, Gjerdrum 6,4%, Hurdal 3,5%, Nannestad 

12,8%, Nes 23,4%, Ullensaker 30,1% 

 

I tillegg jobber kontrollutvalget med en granskning av selskapet ØRU/ØRIK.  

De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt et 

felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 

største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 

eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 

resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes 

prioriterte kontroller, og bestemme en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil 

bli bestilt av kontrollutvalget. 

Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 

variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 

selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 

flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 

prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 

NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 

som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 

standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 

tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 

kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 

tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 



etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 

prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 

Faktaark selskaper 
 

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt). 

Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 

Formål På vegne av skatteoppkreverne i deltakende kommuner å sørge 
for gjennomføring av de oppgaver som fremgår av 
skattebetalingsloven § 47, folketrygdloven kap. 17 og instruks for 
skatteoppkrever kap. 4 og vedtak i kontrollenhetens styre. 

Etablert 1995 

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

Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret Enheten ledes av et styre bestående av skatteoppkreverne i 
deltakerkommunene med valgt leder og nestleder. Hver 
kommune er presentert med 1 medlem i styre. 

 

Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 

Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 
barnevernstjenestene i kommunene utenfor ordinær kontortid. 
Vakten er lokalisert ved Romerike politikammer. Samarbeidet gir 
en effektiviseringsgevinst i forhold til om hver kommune skulle 
hatt sin egen tjeneste. Det er etablert gode samarbeidsrutiner 
mellom barnevernsvakten og barnevernstjenestene i 
kommunene. 

Etablert 2004 

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

Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 



 

 

Eierandeler  

Styringsform og 

styringsorganer 

Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 

ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 

fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 

kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 

Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 

barnevernvakten 

- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 

leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 

operative tjenester. 

 

Digitale Gardermoen IS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 

Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 
service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike 
oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de 
rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer 
som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til 
andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det 
overstiger 20 % av selskapets omsetning. 

Etablert 2004 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 

Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler Eidsvoll 23,8%, Gjerdrum 6,4%, Hurdal 3,5%, Nannestad 12,8%, 
Nes 23,4%, Ullensaker 30,1% 

Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 

Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunenes ordførere. Hver kommune har en stemme og 
stemmevekten er 1/6. 

Styret Styret består av rådmennene i eierkommunene, samt én ansatt 
representant.  

 

 

 

 



Interkommunalt byggetilsyn 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 

Formål Felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og 
bygningsloven. 

Etablert 2009 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 

Hovedkontor Ullensaker kommune. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret  

 

Jessheim interkommunale legevakt 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 

Formål Yte hjelp ved akutt skade og sykdom kveld, natt, helg og høytid. 
Legevakten er lokalisert til Jessheim. 

Etablert 2001 
Deltakere Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker. 
Hovedkontor Ullensaker kommune. 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  
Representantskapet  
Styret  
 

Miljørettet helsevern 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 

Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 
miljørettet helsevern. 

Etablert  

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

Hovedkontor Nannestad kommune. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  



 

 

Representantskapet  

Styret  

 

Orbit arena 
 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 

Formål Drive yrkesmessig attføring. Dette skal skje gjennom 
arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært 
arbeid eller utdanning. Det skal også gis tilbud avklaring med sikte 
på videre utdanning, attføring og yrkesvalg. Grunnlaget for 
attføringsvirksomheten er produksjon og annen 
næringsvirksomhet som kan sysselsette arbeidstakerne. 

Etablert 1968 

Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Akershus Fylkeskommune, Nannestad, 
Hurdal, DnB NOR (10%), Resten eier mindre enn 1%. 

Hovedkontor Trondheimsvegen 116, 2068 Jessheim 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Aksjeloven 

Eierandeler Ullensaker 26,37%, Eidsvoll 25,87%, Akershus Fylkeskommune 
16,91%, Nannestad 12,17%, Hurdal 4,06%, DnB NOR 10,14% og 
Resten eier mindre enn 1%. 

Antall ansatte 65 fast ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 70 millioner. 

Generalforsamlingen Generalforsamlingen består av 8 medlemmer: 1 utpekt av hver 
kommune, 1 fra fylkeskommune, 1 fritt valgt styremedlem og 2 
ansatte valgte styremedlemmer. 

Styret Styret velges av generalforsamlingen og består av representanter 
fra eierkommunene, fylkeskommunen, næringslivet og ansatte i 
OrbitArena. Styret består av totalt 7 medlemmer.  

 

Overgrepsmottaket Oslo 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 

Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 
overgrepet fant sted i Oslo. Fra 1/03-09 inkluderer tilbudet også 
kommunene på Romerike. Deltakende kommuner betaler i 
forhold til folketall. 
 
Overgrepsmottaket tilbyr beredskap 24 timer hele året med 
kvalifisert personell ved Oslo legevakt. Tjenesten omfatter 
akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og 
behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt 
psykososial rådgivning. 



Etablert 2009 

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

Hovedkontor Oslo legevakt. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret Styre består av 7 medlemmer, 2 av dem er politikere, resten – 
fagkyndige. 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 

Etablert 2012 

Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommuner 

Hovedkontor Lørenskog kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 

selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo 

kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 

Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 

% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 

kontrollutvalg i regnskapsåret. 

Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 

Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 

Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 

Instruks for styret og daglig Ja. 



 

 

leder 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Romerike Krisesenter IKS  
 

Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 

barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 

ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Etablert 2010 

Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 

Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 

Hurdal 

Hovedkontor Skedsmo kommune 

Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 

Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 

Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 

Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 

Nes 7,5 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser 

Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 

investeringer ut i fra eierandel. 

Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 

eierkommunene 

Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 

representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 

stemme hver. 

Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 

Valgkomité. 

Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 

Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

 



Romerike Revisjon IKS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 

deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 

Etablert 15.05.2013 

Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommune. 

Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 

Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 

kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en 

eierandel på 19, 5 prosent. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 

og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 

eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 

deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 

år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 

valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 

driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 

deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 

blant de ansatte. 

Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 

Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Under utarbeidelse 

Etiske retningslinjer Ja 

 

 

 

 



 

 

Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 

Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 
Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke 
emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal 
nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk 
og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 
 
Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av 
morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra 
ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå 
norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk. 

Etablert 2004 

Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 

Hovedkontor Ullensaker kommune 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § Kl §28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret  

 

Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 

Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 
er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 

Etablert 2002 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 

Hovedkontor  

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Styringsform og 

styringsorganer 

Rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det 
administrative ansvar ivaretas av ØRU. 

 



Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 

Formål Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til 
Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive 
behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en 
økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig 
sørge for: å søke å redusere avfallsmengdene, å utnytte 
ressursene i avfallet, å behandle avfallet på en måte som fullt ut 
tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller, ved 
effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i 
avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruksmønster og 
ved kildesortering av avfall, å innhente nødvendige tillatelser og 
konsesjoner, å sørge for gode forhold for utvikling av 
samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser.  
 
Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen 
avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles 
avfallspolitikk. Deltakerkommunene velger selv hvilke funksjoner 
relatert til avfallsbehandling, unntatt mottak og behandling av 
husholdningsavfall, de overlater til ØRAS.  
 
Selskapet kan engasjere seg alene, eller i samarbeid 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. 
 
Iverksetting av nye aktiviteter som representerer en utvidelse i 
forhold til selskapets stiftelsesgrunnlag skal godkjennes av 
deltakerkommunene før vedtak i selskapets styrende organer. 

Etablert 2002 

Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker. 

Hovedkontor Ørasvegen 85, 2054 Mogreina. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler Eidsvoll 32,6 %, Hurdal 3,9 %, Nannestad 16,7 % og Ullensaker 
46,8 %.  

Ansvar Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte 
eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede 
forpliktelser i forhold til folketallet pr 31.12. foregående år i 
henhold til statistikk fra SSB. 

Antall ansatte 24 ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 50 millioner.  

Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunens ordførere og en person til fra hver kommune - 8 
medlemmer.  



 

 

Styret Styret består av 5 medlemmer - 1 representant fra hver kommune 
og 1 ansattes representant. 

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 

Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- 
og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter: 
 
Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75. 
 
Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i 
eierkommunene: 
Gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV 
og gjennomføring av tilsyn. 
 
Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn 
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for 
interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende 
organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn deltakerne skal 
ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende lovverk og 
rettspraksis. 
 
Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de 
respektive kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av 
brannvesenet for brannvernregionen og bestiller tjenester av 
selskapet. 
Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og brannvernregionen. 
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder 
for det. 
 
Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler 
mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de 
tjenestene selskapet skal levere til den enkelte kommune. 
 
Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i 
utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. En 
deltaker skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover 
dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette. 
Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess 
mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for 



eierkommunene - innen utgangen av mai - som grunnlag for 
kommunens budsjettbehandling, for så vidt gjelder kommunenes 
kjøp og tjenester fra selskapet. 
 
Eierkommunene har ansvar for vannledningsnett og 
brannvernuttak innenfor egen kommune, inkludert merking, drift 
og vedlikehold av dette. 

Etablert 2004 

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

Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet De seks eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet. 
Eidsvoll: (2 stemmer), Gjerdrum:(1 stemme), Hurdal:(1 stemme), 
Nannestad:(1 stemme) 
Nes:(2 stemmer), Ullensaker:(2 stemmer). 

Styret Styret består av 7 medlemmer, og det antall medlemmer fra de 
ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale 
selskaper. 

 

Øvre Romerike Industriservice AS 
 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 

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

Etablert 1990 

Deltakere Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll. 

Hovedkontor Industrivegen 40, 2072 Dal. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Aksjeloven. 

Eierandeler Ullensaker 33 %, Nannestad 33% og Eidsvoll 33% (20 aksjer hver). 

Antall ansatte 14 ansatte. 

Generalforsamlingen I generalforsamlingen møter de tre ordførerne. 

Styret Styret har 8 medlemmer. Hver kommune utpeker to 
styrerepresentanter med personlige vara. Generalforsamlingen 
velger leder og nestleder blant disse. I tillegg er det to 
representanter valgt av de ansatte. En fra arbeidslederne og en 
fra deltakerne.  

 



 

 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 

Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 
kommunene. ØRU’s målsetting er å styrke Øvre Romerike som 
region gjennom å være kommunenes felles redskap for 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet 
tjenesteyting og effektivisering. 

Etablert 1998 

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

Hovedkontor c/o Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, Tunvegen 17, 2060 
Gardermoen.  

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 

Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 

Proff.no 

Brønnøysundregisteret 

Politiske behandlinger 

Årsmelding/årsrapport 2015 

Tidligere eierskapskontroller  

 


