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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 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 5 

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 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon  AS 

Haldenvassdragets kanalselskap  AS 

KLP 
 Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Høyskolestiftelsen på Kjeller 
 

  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 

 
 

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 

  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 

  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 

  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 

  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 

  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 

  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 

  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 

  

 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS 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 

  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 

  

 

Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 
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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 

  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 

  Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 

 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 17 

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 

  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 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27 

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a 

  


