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Bakgrunn, formål og problemstillinger 

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

kommunestyrene i eierkommunene. 

 

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

ROAF etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: 

 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i alle 

eierkommunene. 

 

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

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

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

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

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

 

Kort om metode 

 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

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

og 14.  

 

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

mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen 

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

for ytterligere undersøkelser.  

 

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

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

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

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

således utenfor denne kontrollen.  

 

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

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

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

 

 

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

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

den rene eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde 

som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne 

fungerer i praksis.      

 

Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med 

utgangspunkt i følgende kilder: 

 

 Lov og forskrift 

 Selskapets vedtekter 

 Eiermeldinger  

 KS Eierforums anbefalinger for eierstyring  

 Tilbakemelding fra eiere, styret og administrasjon 

 

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

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

 

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

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

kontrollutvalgene har vedtatt. 

 

 

1 Innledning 

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

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

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

 

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

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

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

Lørenskog kommune  20,51 % (20,62 %) 

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

Rælingen kommune    9,84 % (  9,86 %) 

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

Sørum kommune    9,71 % (  9,71 %) 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

2 Nærmere om selskapet – samtale med daglig leder Øyvind Brevik 

 

2.1 Selskapsforhold 

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

undersøkelse rundt eierstyringen.  

 

 

2.2 Avtalemessige og regulatoriske forhold 

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

eller øvrige regulatoriske forpliktelser.  

 

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

voldgiftsbehandling høsten 2012. Av hensyn til konfidensialitet rundt 

voldgiftsbehandlingen vil de nærmere forhold rundt saken og voldgiftsrettens avgjørelse 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

reglene om offentlige anskaffelser er definert i ISO 14001.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

man er uenige, forfølger man ikke saken videre.» 

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

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

og nasjonal kunngjøringsgrense. 

 

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

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

 

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

systemet.   

 

2.3 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

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

skatteoppkrever og skattekontoret. 

 

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

drift av deponi. 

 

2.4 Juridiske forhold 

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

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

2.2 ovenfor).  

 

2.5 Organisasjon 

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

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

 

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

 

2.6 Miljø 

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

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

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

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

miljøet. 

 

2.7 Fremtidsutsikter 

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

eierne har full tillit til det arbeidet som gjøres. 

 

Samlet anses forutsetningene for videre drift å være tilstede. 

 

2.8 Selskapets økonomiske utvikling 

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

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

mill. kroner. 

 

Kontantstrømanalysen i ROAF Årsrapport 2012 – regnskap viser likviditetsbeholdning 

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

 

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

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

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

Selskapet skiller mellom opptjent egenkapital husholdning og opptjent egenkapital 

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

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

kroner. 

 

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

viser opptjent egenkapital på 47,7 mill. kroner.  

 

Av overskuddet for næringsregnskapet i 2012 utbetalte ROAF utbytte til eierkommunene 

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

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

Regnskap 2012.  

 

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

 

Tabellen nedenfor viser selskapets økonomiske utvikling de 3 siste årene: 

Nøkkeltall: 2012 2011 2010 

Resultatregnskap:  

Driftsinntekter 169 660 000 164 457 000 137 339 000 

Driftsresultat 15 464 000 4 041 000 -6 280 000 

Årsresultat 13 826 000 2 918 000 -8 192 000 

Resultatgrad 9,11 2,45 -4,57 

Balanseregnskap:  

Sum eiendeler 200 954 000 144 446 000 146 965 000 

Egenkapital 49 098 000 35 272 000 32 353 000 

Herav andelskapital 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Sum gjeld 112 135 000 70 165 000 77 213 000 

Herav 

etterdriftsforpliktelse 

37 761 000 36 757 305 35 913 000 

Nøkkeltall:  



Eierskapskontroll – ROAF IKS 

 

Nedre Romerike distriktsrevisjon                       Østre Romerike revisjonsdistrikt 7  

Likviditetsgrad 1,89 1,97 1,88 

Egenkapitalprosent 24,43 24,42 22,01 

Gjeldsgrad 3,09 3,10 3,54 

 

 

3 Styret – Egenerklæring 

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

med saksdokumenter og protokoller legges rutinemessig fram og sendes til 

eierkommunene (fremgår av selskapsavtalen). 

 

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

nedfelt retningslinjer for styret og for administrasjonen. 

  

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og styrende organer. 

 

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

det nedfelt rutiner for årlige oppfølgingssamtaler. 

 

Styret gjør løpende styreevaluering av eget arbeid. 

 

Styret har pr mars 2013 følgende sammensetning: 

 

Styrets leder: Ragnar Asbjørn Kristoffersen 

Nestleder: Nina Kristiansen 

Styremedlem: Kari Eian Krogstad 

 Helge Eide 

 Kari Marie Westgaard Berg 

 Glenn Vidar Lie Karlsen (ansatterepresentant) 

 

4 Revisor 

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

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

har betalt skatt på denne delen siden 2010. 

 

5 Representantskapet 

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

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

styremøter gjennom oversendelse av dokumentasjon. 

 

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

selvkostområdet og regnskapsoversikt over næringsvirksomhet. Tilbakemeldingene fra 

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

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

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

engasjementet rundt eierskap i representantskapet. For øvrig var tilbakemeldingene fra 

representantskapsmedlemmene av svært varierende karakter både med hensyn kunnskap 

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

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

 

6 Eierstyring 

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

viser den gjennomgåtte dokumentasjon at administrasjonen og styret i selskapet etterlever 

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

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

tilfredsstillende oppfølging.   

 

7 Konklusjon 

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

Blant representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for 

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

både manglende kunnskap og manglende engasjement blant flere av 

representantskapsmedlemmene. 

 

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

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

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

gjøres kjent i først kommende representantskapsmøte.» 

 

8 Anbefalinger 

Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for representantskapets 

medlemmer.  

 

 


