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Forord 
Etter bestilling fra kontrollutvalgene i Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner v/Romerike kontrollutvalgssekretariat 
har KPMG gjennomført en selskapskontroll av Romerike Revisjon IKS. Denne rapporten er svar på 
kontrollutvalgenes bestilling. 

Oppbygging av rapporten  
 
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til 
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2 følger 
en kort presentasjon av selskapet Romerike Revisjon IKS. I kapittel 3 besvares problemstilling 1 om 
eiermeldinger, eierstrategier og selskapsstrategi. I kapittel 4 besvares problemstilling 2, hvor vi 
kartlegger hvordan kommunene fører kontroll med eierinteressene sine i Romerike Revisjon IKS. 
Eiermeldingene og eierstrategiene til eierkommunene blir nærmere beskrevet i vedlegg 4, og 
eierkommunenes eierkontroll i vedlegg 5. 
 
Vi vil takke Romerike Revisjon IKS og kommunene for god hjelp i forbindelse med arbeidet med 
selskapskontrollen. 
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Sammendrag 
Formålet med selskapskontrollen har vært å undersøke om det eksisterer en eierstrategi for selskapet, 
om selskapet har utarbeidet en selskapsstrategi innen rammen av eierstrategien og kartlegge hvordan 
kommunene fører kontroll med eierinteressene sine i Romerike Revisjon IKS. 

Under er våre hovedvurderinger og anbefalinger. 

 

Eiermeldinger og eierstrategier 

Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har en 
felles eierpolitikk, eiermelding og eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. Kommunene har et felles 
interkommunalt eierstyringssekretariat på saksbehandlernivå som koordinerer kommunenes 
eierstyring.  

Eierstyringssekretariat på Nedre Romerike behandler ikke eierstyringen angående Romerike Revisjon 
IKS. En kommune oppgir et ønske om å diskutere eierstyringen nærmere med andre kommuner. 
Kommunene på Nedre Romerike har ikke, ut i fra dokumentasjonen vi har fått tilsendt, eierstrategier for 
Romerike Revisjon IKS. Kommunene har egne eiermeldinger.  

Vi anbefaler kommunene på Nedre Romerike å opprette en eierstrategi for Romerike Revisjon IKS og 
å arbeide for å koordinere eierstyringen av selskapet mellom kommunene. KS anbefaler kommunene å 
ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for eierskapet i selskaper.  

Det er i liten grad koordinering i eierstyringen mellom kommunene på Øvre og Nedre Romerike. Vi vil 
anbefale alle kommunene om i fellesskap å utforme en felles eierstrategi for selskapet, en eiermelding 
for selskapene kommunene eier i fellesskap og å koordinere kommunenes eierstyring av selskapet. 
Dette kan bidra til god politisk styring av selskapet og gi gode rammer for en målrettet og langsiktig 
eierpolitikk overfor selskapet. 

Vi vil videre anbefale kommunene å oppdatere eierstrategiene og eiermeldingene i samband med 
kommunestyrevalget neste høst slik at styringsdokumentene gjenspeiler de nye kommunestyrene i 
kommunene. For kommunene Fet, Skedsmo og Sørum vil dette være naturlig å foreta dette i samband 
med utviklingen av eiermeldingen for den nye kommunen Lillestrøm.  

 

Selskapsstrategi 

Styret i Romerike Revisjon IKS utarbeidet og sluttbehandlet en evaluering av selskapet i styremøtet den 
13. august 2018. Evalueringen inneholder som vedlegger mål og forventninger til selskapet og 
strategiplan for revisjonsselskapet for 2015-2019. Ifølge revisjonsselskapet utgjør dette 
selskapsstrategien til selskapet.  

I og med at kommunene på Nedre Romerike (Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum) 
ikke har en egen eierstrategi for Romerike Revisjon IKS har vi ikke grunnlag for å vurdere disse 
kommunene opp mot selskapsstrategien. Vi har såleis vurdert eierstrategien til kommunene på Øvre 
Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) opp mot selskapsstrategien.  

Selskapsstrategien er innenfor rammen av eierstrategien vedrørende punktet om selskapets formål. 
Eierstrategien angir videre fem hovedmål for selskapet. Målene om tjenestekvalitet og kostnadseffektive 
og konkurransedyktige tjenester i eierstrategien er også mål i selskapsstrategien. Selskapet har videre 
et mål om å være en attraktiv arbeidsplass, uten at det er et mål at arbeidsgiverpolitikken er i tråd med 
kommunal arbeidsgiverpolitikk. Målet om miljø tas ikke opp i selskapsstrategien. Etikk eller etiske 
prinsipp nevnes ikke spesifikt i selskapsstrategien, men samtidig har selskapet et strategisk mål om 
åpenhet. I tillegg har selskapet fokus på å videreutvikle seg selv som kunnskapsorganisasjon, blant 
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annet innen styring og organisering av selskapet. Selskapet har også en visjon om å passe på 
fellesskapets verdier.  

Punktet om samhandlingsarenaer blir ikke tatt opp i selskapsstrategien. Eiermøter, representantskapets 
rolle i styringen av selskapet og frister for innkalling, saksliste og saksdokument nevnes ikke. 
Selskapsstrategien tar heller ikke opp punktet om rapportering. Samtidig reguleres frister for innkalling, 
saksliste og saksdokument av selskapets selskapsavtale. I tillegg rapporterer selskapet hvert kvartal til 
eierkommunene.  

Samlet er det vår vurdering at RRi sin selskapsstrategi, i form av strategiske mål, er innpasset og 
underbygger ØRU sin felles eierskapsstrategi.  

 

Eierkontroll 

Eierkommunene utfører kontroll med og utøver myndighet i Romerike Revisjon IKS gjennom eierorganet 
representantskapet, i tråd med § 7 i lov om interkommunale selskapet. Hver eierkommune har en 
representant i representantskapet. Alle eierkommunene har sentrale folkevalgte som 
eierrepresentanter, i tråd med KS sine anbefalinger.  

Representantskapet skal etter selskapsavtalen avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og 
medlemmene av representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og 
saksdokument minst fire uker i forkant.  
 
Eierstyringssaker som skal behandles politisk i kommunen i forkant av representantskapsmøtet blir 
utredet og behandlet av kommuneadministrasjonen. Kommunene på Øvre Romerike har et tett 
samarbeid om saksframstilling av eierstyringssaker gjennom eierstyringssekretariatet. Kommunene på 
Nedre Romerike samarbeider i liten grad omkring saksframstilling av eierstyringssaker angående 
Romerike Revisjon IKS. En kommune gir inntrykk av et behov for å kunne diskutere saksframstillinger 
med andre kommuner på saksbehandlernivå. Vi vurderer at det vil kunne være hensiktsmessig å 
skape møtepunkter for koordinering og samkjøring av saksframstillinger på saksbehandlernivå. Dette 
kan medføre både samkjøring av eierpolitikk mellom kommunene og en mer effektiv saksbehandling.  
 
Samtidig er det i liten grad koordinering i oppfølgingen av selskapet mellom kommunene på Øvre og 
Nedre Romerike. Vi mener at det ikke er optimalt at eierpolitikken ikke samkjøres og koordineres 
mellom eierkommunene. Vi anbefaler eierkommunene om å legge til rette for tettere koordinering og 
samarbeid mellom kommunene i oppfølgingen av selskapet. 
 
Eierstyringssaker behandles i formannskapet eller kommunestyret. Her instruerer det politiske organet 
hvordan kommunens eierrepresentant skal stemme i representantskapet. Eierne har samtidig mulighet 
til å ta initiativ til eiermøter og kontaktmøter med selskapet. Ifølge KS sine anbefalinger kan det bidra 
til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Etter vår vurdering er det grunner både for og 
imot å avholde slike eiermøter med selskapet. Som det påpekes i eiermeldingen til Sørum kommune 
skal kommunen som eier påse at styrets strategier og foretakets utvikling er i tråd med eiers 
interesser, noe som krever gode informasjonskanaler og et avklart forhold mellom rådmann og 
selskap. Samtidig fører eierskap i et revisjonsselskap noen spesielle hensyn til uavhengighet. Vi 
anbefaler kommunene å tenke gjennom og ha en bevisst praksis knyttet til eiermøter med selskapet, 
slik at man både kan ivareta kommunens behov for å følge opp eierskapet og revisjonsselskapets 
behov for uavhengighet. 
 
Kommunene kan utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll av selskapet i kontrollutvalget. Kontrollutvalgene fører gjennom denne 
selskapskontrollen, og forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse, kontroll med 
selskapet og sine eierinteresser. Samtidig er selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen som 
anbefalt fra KS koordinert mellom eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 13 
eierkommuner.  
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1. Innledning 

 Bakgrunn og formål 
Kontrollutvalgene i Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner v/Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) har 
bestilt en selskapskontroll av Romerike Revisjon IKS (RRi). Selskapskontrollen er gjennomført som en 
obligatorisk eierskapskontroll. 

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om det eksisterer en eierstrategi for selskapet, om 
selskapet har utarbeidet en selskapsstrategi innen rammen av eierstrategien og kartlegge hvordan 
kommunene fører kontroll med eierinteressene sine i Romerike revisjon IKS.   

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom 
det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.  

 

 Problemstillinger 
Selskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

1. Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet, og har selskapet utarbeidet 
selskapsstrategi innenfor rammen av denne? 

2. På hvilken måte fører kommunene kontroll med sine eierinteresser i Romerike revisjon IKS? 

 

 Revisjonskriterier  
Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. 
Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Kilder til å utlede 
revisjonskriterier har vært: 
  
 Kommuneloven 
 Lov om interkommunale selskap 
 Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, rettleder fra KS1 
 

Revisjonskriteriene blir brukt underveis i rapporten, og går frem av det enkelte delkapittel. 

 

 Metode 
Selskapskontrollen er gjennomført etter rammeverket i  RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon. For 
å svare på problemstillingane er følgende teknikker brukt for å samle inn data: 

 Dokumentinnsamling og -analyse  
 Spørreundersøkelse 

                                                           
1 Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, KS, 2015. 

http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
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Til grunn for rapporten ligg ein gjennomgang og analyse av sentrale dokument opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1. 

Spørreundersøkelse er et kvantitativt intervju som for det meste har faste spørsmål og svaralternativ. 
Undersøkelsene brukes ofte for å gi generell oversikt over samfunnsforhold2. Vi har sendt ut to 
spørreskjemaer på epost, en til kommunene på Øvre Romerike og en til kommunene på Nedre 
Romerike. Spørreskjemaene er sendt ut til de 12 kommunene som deltar i selskapskontrollen: Eidsvoll, 
Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og 
Ullensaker. Alle kommunene har svart på undersøkelsen. 

I spørreskjemaene spør vi kommunene om deres kontroll av eierinteressene sine i Romerike Revisjon 
IKS. Spørreskjemaet tar også opp rollen til de interkommunale eierstyringssekretariatene på 
henholdsvis Øvre og Nedre Romerike og koordineringen mellom kommunene på Øvre og Nedre 
Romerike. Spørsmålene i spørreskjemaene er med unntak av spørsmål 7 like. Her blir kommunene på 
Nedre Romerike spurt om koordineringen med eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike og motsatt. 
Spørreundersøkelsene er lagt ved rapporten som vedlegg 3.  

I kapittel 3 benyttes hovedsakelig en dokumentanalyse av eiermeldinger, eierstrategier og 
selskapsstrategien til Romerike Revisjon IKS. I kapittel 4 kombineres kommunenes svar fra 
spørreskjemaene med informasjon fra kommunenes eiermeldinger og eierstrategier, Romerike Revisjon 
IKS sin selskapsavtale og tilsendte protokoller fra representantskapet og kommunenes behandling av 
eierstyringssaker.  

Datainnsamlingen ble avsluttet 18.12.2018. 

Rapport er sendt til uttalelse den 21.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Sigmund Grønmo (2011) Samfunnsvitenskapelige metoder s. 127 
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2. Kort om Romerike Revisjon IKS 

Romerike Revisjon IKS (RRi) er et revisjonsselskap som utfører revisjonstjenester for kommunene på 
Romerike. RRi ble stiftet 15.05.2013 etter en sammenslutning av de tre tidligere distriktsrevisjonene på 
Romerike: Øvre-, Østre- og Nedre Romerike. RRi er organisert som et interkommunalt selskap som eies 
av 13 kommuner på Romerike.  

Eierkommuner i Romerike Revisjon IKS 
Aurskog-Høland 
Eidsvoll 
Fet 
Gjerdrum 
Hurdal 
Lørenskog 
Nannestad 
Nes 
Nittedal 
Rælingen 
Skedsmo 
Sørum 
Ullensaker 

Tabell 1: Eierkommuner i Romerike Revisjon IKS. 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver 
eierkommune. Representantskapet velger et styre som har ansvar for forvaltningen av selskapets 
virksomhet. Styret har 6 medlemmer, der ett av medlemmene velges av og blant selskapets ansatte. 
Representantskapet kan fastsette instrukser til styret, mens styret kan fastsette instruks til daglig leder. 
Revisjonssjefen (daglig leder) har ansvaret for den daglige driften av selskapet fra hovedkontoret på 
Jessheim. 

Romerike Revisjon IKS jobber utelukkende for kommunal sektor. Selskapet er totalleverandør av 
revisjonstjenester til eierkommunene. Selskapet tilbyr regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll for eierkommunene og selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. RRi 
tilbyr også eierkommunene tjenester som ikke er lovpålagte. Selskapet påtar seg granskningsoppdrag, 
veileder om regelverk, gir innspill til forbedring i kommunenes kvalitetsarbeid og videreformidler gode 
eksempler og bidrar til læring mellom kommunene.  

Selskapet er medlem av den revisjonsfaglige interesseorganisasjonen Norges kommunerevisorforbund 
(NKRF). Medlemmer i NKRF er underlagt en obligatorisk kvalitetskontrollordning med formål om å sikre 
en høy faglig standard i revisjonsselskapene. 
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3. Eiermeldinger, eierstrategier og 

selskapsstrategi 

I kapittel 3 besvarer vi problemstilling 1 "Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet, og har 
selskapet utarbeidet selskapsstrategi innenfor rammen av denne?" Her vil vi se på hvorvidt og eventuelt 
hvordan eierkommunene har utarbeidet eierstrategier og eiermeldinger. Dernest vil vi se på hvorvidt og 
eventuelt hvordan Romerike Revisjon IKS har utarbeidet en selskapsstrategi innenfor rammen av 
eierstrategiene til eierkommunene.  

 

 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er utledet fra KS "anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll": 

 Kommunen bør ha en eierskapsmelding der man fastsetter overordnede prinsipper for kommunens 
eierskap. Eierskapsmeldingen bør revideres jevnlig 

 Det bør utarbeides en felles eierskapsmelding hvis flere kommuner er medeiere i flere selskaper. 
Dette vil sikre felles føringer fra eierne der det er mulig 

 Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap av Romerike Revisjon IKS. 
Eierstrategien bør revideres jevnlig 

 
For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2. 

 

 Eierkommunenes eierstrategier og eiermeldinger 
Nedenfor gis et kortfattet sammendrag av fakta knyttet til eierstrategi og eiermelding. Det er gitt 
utfyllende faktabeskrivelser i vedlegg 4. 

 Øvre Romerike - ØRU-kommunene 
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et samarbeidsorgan for de seks kommunene på Øvre Romerike: 
Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ordførerne i kommunene og fylkesordfører 
i Akershus utgjør styret i ØRU. De seks kommunene i ØRU har etablert en egen eierplattform som skal 
være et redskap for utøvelse av en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierpolitikk i kommunene3. 
Eierplattformen, bestående av en eierpolitikk, eiermelding og eierstrategier, ble vedtatt i ØRU-styret 
19.05.2014 etter vedtak i de seks kommunestyrene. Eierpolitikken skal bidra til god politisk styring og 
kontroll samt gi rammer for utøvelse av eierskap. Eierpolitikken definerer videre rammene for hvordan 
kommunene driver eierstyring og kontroll. Eiermeldingen gir oversikt over eierdisposisjonene til 
kommunene, styrer og representantskap. Det er også eierstrategier for hvert enkelt selskap, deriblant 
Romerike Revisjon IKS. Eierstrategien forklarer hva ØRU vil med selskapet. Eiermeldingen oppdateres 
minst en gang i året mens eierstrategi og eierpolitikk rulleres årlig. 

Eierstrategien for Romerike Revisjon IKS (RRi) ble laget i 2014. Eierstrategien forklarer formålet med 
selskapet og gir mål og forventninger for 2015. Formålet med selskapet er gjennom dialog og 
samhandling med kommunene og gjennom kontrollvirksomheten å styrke tilliten til 
kommuneforvaltningen på Romerike. Selskapet skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samtidig som 

                                                           
3 Eierpolitikk for ØRU kommunene 
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de skal gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid, veilede om regelverk og bidra til læring 
mellom eierkommunene. Eierstrategien gir fem hovedmål for 2015. RRi skal levere tjenester av høy 
kvalitet. Tjenestene skal samtidig være kostnadseffektive og konkurransedyktige. Selskapet sin 
arbeidsgiverpolitikk skal være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk. Eierne forventer at selskapene 
tar miljøansvar og legger til grunn kommunale etikkprinsipp i virksomheten. Eierstrategien konkretiserer 
også hvordan samhandlingen mellom selskap og eier skal foregå. I tillegg skal selskapet etter 
eierstrategien rapportere til kommunene hvert kvartal på tjenestestatistikk og økonomi.  

I rådmannen i Eidsvoll sin saksutredning til saken "Felles saksframlegg Eierstrategi for Romerike 
Revisjon IKS (RRi) for 2015" i kommunestyret 03.02.2015 kommer det frem at rådmannen mener det 
er en svakhet at eierstrategien ikke er samordnet med kommunene på Nedre Romerike. Rådmannen 
anbefaler her å jobbe ytterlige med samordning mellom kommunene i tiden fremover. 

Kommunestyrene etablerer gjennom eierpolitikken overordnede prinsipper for ØRU-kommunenes 
forvaltning av eierskapet. Eierpolitikken gir også forventninger til samfunnsansvar og legger 
rammeverket for rådmennenes oppfølging av selskapene. 

ØRU-kommunene har per dags dato ti overordnende prinsipper for eierstyring. 

 

 Nedre Romerike 
Det kommer frem av eierskapsmeldingen til Lørenskog kommune at kommunene på Nedre Romerike 
også har etablert et eierstyringssekretariat. Kommunene som deltar er Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Eierstyringssekretariatet er et administrativt samarbeidsorgan 
for eierne på saksbehandlingsnivå som fokuserer på å samordne synspunkt og vedtak for 
interkommunale selskaper som kommunene har felles eierinteresser i. Eierstyringssekretariatet er ikke 
et vedtaksorgan. 

Formålet er å bidra til å realisere kommunenes målsettinger for selskapene. Hensikten med 
samarbeidsforumet er å skape bedre muligheter til å koordinere kommunenes styring av de 
interkommunale selskapene. Hovedansvarsområdet er å samordne kommunenes synspunkter før 
sakene behandles i kommunene. Dette innebærer blant annet å kjenne til selskapet, samordne 
kommunenes mål og strategier og samordne synspunkter og drøfte uenigheter. Sekretariatet jobber 
også med å samordne og utforme ordlyden i vedtak. Om det ikke er enstemmighet blant kommunene 
skal dette synliggjøres i saksutredningen slik at det er kjent for eierne før representantskapsmøtet.  

Det er utarbeidet strategier for eierstyringssekretariatets arbeid som arbeidet til sekretariatet skal være 
basert på. 

Saksoppfølging av Romerike Revisjon IKS behandles ikke av eierstyringssekretariatet grunnet 
sekretariatets faglige sammensetning. Eierstyringssekretariatet behandler de tekniske IKS-ene som 
vannverk og avløpsanlegg. Men eierskapsmeldingen til Lørenskog kommune påpeker at 
selskapsoppfølgingen av Romerike Revisjon IKS bør følge samme mal og retningslinjer som sakene 
som eierstyringssekretariatet behandler.  

Kommunene opplyser om at eierstyringssekretariatet ikke involveres i oppfølgingen av Romerike 
Revisjon IKS. En kommune påpeker at kommunen i stor grad har dialog med de andre eierkommunene 
i forbindelse med utarbeidelse av saksfremlegg angående selskapet til politisk diskusjon i kommunen. 
Samtidig opplyser en annen kommune at rådmennene og eventuelt økonomidirektørene har mulighet 
for å konsultere seg imellom i saker hvor det er behov for å samstemme standpunkt. En annen kommune 
opplyser at de ved utarbeidelse av saksframlegg i vanskelige saker ønsker å diskutere saken med andre 
kommuner, og at de ved noen anledninger har sett på sakslister til politiske utvalg i andre kommuner 
for å se på disse kommunenes vurderinger av saken.  

Ifølge en av kommunene på Nedre Romerike er det ingen naturlig knytning mellom de to 
eierstyringssekretariatene siden sekretariatet på Nedre Romerike bare jobber med tekniske selskaper. 
Samtidig kan kommunene ifølge en av kommunene ved behov kontakte personene som behandler 
selskapets saker i de respektive kommunene. Dette har det i midlertid ikke vært behov for de senere 
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årene. Kommunene opplyser om at det i liten grad er kontakt mellom kommunene på Øvre og Nedre 
Romerike angående eierstyringen av selskapet.  

Kommunene på Nedre Romerike har ikke felles eierpolitikk, eiermelding eller eierstrategi for Romerike 
Revisjon IKS. Kommunene på Nedre Romerike har hver for seg utviklet sine egne eiermeldinger. Etter 
KPMGs tilsendte dokumentasjon har ikke kommunene egne eierstrategier for Romerike Revisjon IKS. 
For nærmere presentasjon av kommunenes eiermeldinger, se vedlegg 4. 

 

 Vurderinger: Eierstrategi og eiermelding  

 ØRU kommunene 
ØRU-kommune Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker har en felles 
eierskapsmelding som skal oppdateres årlig. Kommunene har også utarbeidet en felles eierstrategi for 
Romerike Revisjon IKS (RRi) som skal rulleres årlig. Kommunen har også opprettet et felles 
interkommunalt eierstyringssekretariat som skal realisere og videreutvikle kommunenes målsetting for 
interkommunale selskaper.  

Vi vurderer det som positivt at ØRU-kommunene samarbeider tett om eierstyringen av de 
interkommunale selskapene. Det er positivt at kommunene har utarbeidet både en felles 
eierskapsmelding og eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. Det er i tråd med KS sine råd om at 
kommunen utarbeider eierskapsmeldinger med overordnede prinsipp, at kommunen har en eierstrategi 
for selskapet og at kommuner samarbeider om en felles eierskapsmelding for selskapene man er 
medeiere i. Selv om disse dokumentene ifølge eierplattformen til kommunene skal oppdateres jevnlig 
har ikke dokumentene etter KPMGs informasjon blitt oppdatert siden 2014. Ifølge KS sine anbefalinger 
bør eierskapsmeldingen og eierskapsstrategien revideres jevnlig, noe som bør vurderes i ØRU-
kommunene. I så måte bør det å vurderes å avvente dette til etter kommunestyrevalget høsten 2019, 
slik at eierskapsmeldingen og eierskapsstrategien gjenspeiler kommunestyrene for den neste 
fireårsperioden.  

Som rådmannen i Eidsvoll påpeker er det en svakhet at eierstrategien ikke er samordnet med 
kommunene på Nedre Romerike. Målet med ØRU-kommunenes eierplattform er at det skal bidra til god 
politisk styring og kontroll og gi rammer for utøvelse av eierskapet. Så lenge eierplattformen inkluderer 
vel halvparten av eierkommunene kan det være vanskelig å oppnå dette målet. Vi stiller spørsmålet om 
det ikke kan være hensiktsmessig for ØRU-kommunene å jobbe sammen med kommunene på Nedre 
Romerike om å lage en felles eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. Det kan sikre felles føringer fra 
eierne der det er mulig. Vi anbefaler også ØRU-kommunene å vurdere om det bør utformes en felles 
eierskapsmelding sammen med kommunene på Nedre Romerike for selskapene som kommunene eier 
i fellesskap. 

 Kommunene på Nedre Romerike 
Kommunene på Nedre Romerike eier i fellesskap flere selskaper. Det er positivt at kommunene har 
opprettet et eierstyringssekretariat som arbeider med koordinering av kommunenes styring av de 
interkommunale selskapene. Samtidig saksbehandler ikke sekretariatet alle IKS-ene som kommunene 
er medeiere i. Et av disse IKS-ene er Romerike Revisjon IKS. Riktig nok påpeker eierskapsmeldingen 
til Lørenskog kommune at selskapsoppfølgingen av disse selskapene bør følge samme mal og 
retningslinjer som sakene eierstyringssekretariatet behandler. Det er vår vurdering at det kan være 
tjenlig å formalisere dette i interne rutiner for å sikre at oppfølgingen av selskapene skjer på måten som 
skisseres i eierskapsmeldingen til eierstyringssekretariatet. 

Samtidig fremkommer det av informasjonen fra en av kommunene at det på saksbehandlernivå er et 
behov for å samordne og koordinere saksframstillinger som skal behandles politisk i kommunen. Vi 
stiller spørsmål ved om det kan være tjenlig å arbeide for å opprette møtepunkter for saksbehandlerne 
slik at de kan samordne og koordinere saksframstillinger.  
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Kommunene har i tråd med KS sine anbefalinger utarbeidet eierskapsmeldinger for kommunene sitt 
eierskap. Vi vurderer dette som positivt da dette vil gjøre det lettere å sikre et langsiktig og stabilt 
eierskap. Kommunene Rælingen, Lørenskog og Skedsmo har etter vår vurdering nylig reviderte 
eierskapsmeldinger. Eierskapsmeldingene til Sørum, Nittedal og Fet har etter vår vurdering behov for 
en revidering da det begynner å bli en stund siden de sist ble oppdatert. Dette arbeidet bør i midlertid 
avventes til etter kommunestyrevalget høsten 2019, slik at eierskapsmeldingen gjenspeiler 
kommunestyrene for den neste fireårsperioden. Det kommer frem av forskrift om sammenslåing at Fet 
kommune, Skedsmo kommune og Sørum kommune slår seg sammen til Lillestrøm kommune fra 1. 
januar 2020. Det vil da være naturlig at den nye kommunen oppretter en ny eiermelding som gjenspeiler 
den nye kommunen og kommunestyret i Lillestrøm kommune. Vi vurderer og at det kan være 
hensiktsmessig at også Rælingen og Lørenskog oppdaterer eiermeldingen i etterkant av valget slik at 
eiermeldingen gjenspeiler de nye kommunestyrene.  

Kommunene mangler eierstrategier for Romerike Revisjon IKS. Ifølge KS sine anbefalinger bør 
kommunen ha en åpen og klar uttrykt eierstrategi for hvert enkelt selskap kommunen har eierandeler i. 
Vi anbefaler kommunene på Nedre Romerike å utvikle en felles eierstrategi for selskapet, gjerne i 
samarbeid med kommunene på Øvre Romerike (se neste del).  

Både felles eierstrategier og eiermeldinger kan bidra til å koordinere kommunenes eierskapspolitikk 
overfor selskapet. Dette er viktig i et selskap med mange eiere som kan ha ulike syn på hvordan 
selskapet skal fungere. Samtidig vil dette gjøre det lettere for selskapet å forholde seg til eiernes 
styringssignaler. I og med at de seks kommunene på Nedre Romerike ikke har felles eierstrategier eller 
eiermeldinger, og det i liten grad er koordinering angående selskapet, kan kommunene potensielt sende 
ut seks ulike styringssignaler. Felles eierstrategier, eiermeldinger og koordinering mellom kommunene 
i eierstyring kan bidra til god politisk styring av selskapet, og gi gode rammer for en målrettet og 
langsiktig eierpolitikk overfor selskapet.  

For øvrig registreres det at kommunene ikke har en felles eierskapsmelding for selskapene kommunene 
er medeiere i. Vi viser i så måte til - hva angår kommunene på Nedre Romerike - KS sin rettleders 
anbefaling om å utarbeide en felles eierskapsmelding, noe som vil sikre felles føringer fra eierne om det 
er mulig. Dette kan også bidra til god politisk styring og kontroll og gi rammer for utøvelsen av eierskapet 
i selskapet. 

 Samarbeidet mellom kommunene på Nedre og Øvre Romerike 
Kommunene på Øvre Romerike samarbeider tett seg imellom angående eierstyringen av selskapet. 
Samtidig er det lite samarbeid mellom kommunene på Nedre Romerike og mellom kommunene på Øvre 
og Nedre Romerike. Det viser seg i at det ikke er en felles eierskapsmelding for selskapene kommunene 
eier sammen eller en felles eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. Det er også lite koordinering i 
eierstyringssaker mellom kommunene på Øvre og Nedre Romerike. Vi anbefaler kommunene på Øvre 
og Nedre Romerike om å jobbe tettere sammen om eierstyringen. Vi anbefaler også kommunene på 
Nedre og Øvre Romerike om å jobbe sammen om å lage en felles eierstrategi for selskapet. Vi anbefaler 
også kommunene om å vurdere om det bør utformes en felles eierskapsmelding for selskapene som 
kommunene på Nedre og Øvre Romerike eier i fellesskap.  

 

 Anbefalinger knyttet til eierskapsmelding og eierskapsstrategi 
 Kommunene på Nedre Romerike bør utforme en eierstrategi for Romerike Revisjon IKS 
 Eierkommunene bør i fellesskap utforme en eiermelding for selskapene de eier sammen og en 

felles eierstrategi for Romerike Revisjon IKS 
 Kommunene bør i etterkant av valget neste høst oppdatere eiermeldingene slik at eiermeldingen 

gjenspeiler de nye kommunestyrene. For Fet, Skedsmo og Sørum kommune er dette naturlig å ta i 
anledning utformingen av eiermeldingen for den nye kommunen Lillestrøm 

 Kommunene på Nedre Romerike bør skape møtepunkter for koordinering og samkjøring av 
saksframstillinger på saksbehandlernivå. Dette kan medføre både samkjøring av eierpolitikk 
mellom kommunene og en mer effektiv saksbehandling 
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 Kommunene på Øvre og Nedre Romerike bør koordinere eierstyringen og oppfølgingen av 
selskapet seg imellom 

 

 

 

 

 

  



 

ROMERIKE REVISJON IKS, SELSKAPSKONTROLL 9 
  

 Romerike Revisjon IKS: Selskapsstrategi 

 Selskapsstrategien 
Styret i Romerike Revisjon IKS utarbeidet og sluttbehandlet en evaluering av selskapet i styremøtet den 
13. august 2018. Evalueringen inneholder som vedlegger mål og forventninger til selskapet og 
strategiplan for revisjonsselskapet for 2015-2019. Dette utgjør selskapets selskapsstrategi, og er 
forelagt eierne i representantskapsmøtet 24.04.2015.  

 

Vedlegg 1: Mål og forventninger med selskapet 

Formålet med selskapet er hentet fra selskapsavtalen: "RRi skal utføre revisjon og rådgivning for 
deltakerkommunene. Det skal skje gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på 
administrativt nivå i deltakerkommunene. Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til 
kommunalforvaltningen på Romerike". 

Samtidig skal selskapet gi innspill til forbedringer i kvalitetsarbeidet til kommunene, veilede om regelverk 
og videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene. RRi kan utføre 
oppdrag for andre kommuner og selskaper enn deltakerkommunene.  

Vedlegget går også gjennom bakgrunnen for og forventninger til den nye revisjonsordningen 
(sammenslåingen av de tre tidligere revisjonsenhetene til Romerike Revisjon IKS). Målene med den 
nye revisjonsordningen er:  

- Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet 

- Kvaliteten på revisjonstjenestene sikres ved de ansattes kompetanse og god ledelse 

- Revisjonen (Romerike Revisjon IKS) må være tidsriktig og aktuell i tjenestene som leveres 

- Styrke kontrollutvalgets og kommunestyres oppgave med tilsyn og kontroll i kommunene 

- Romerike Revisjon IKS skal være en interessant og trygg arbeidsplass, med 
konkurransedyktige vilkår der de ansatte trives 

- Tjenestene til selskapet skal være effektive 

Det oppsummeres med at et sammenslått revisjonsselskap vil gi bedre tjenester, med økt kvalitet og 
lavere kostnad. 

 

Vedlegg 2 Strategiplan for RRI 2015-2019 

Visjonen til selskapet er å passe på fellesskapets verdier. Hovedmålet for perioden er å være ledende 
på kommunal revisjon i Norge. Selskapet har videre seks strategiske mål for perioden: 

1. Kompetanse 

Videreutvikle revisjonsselskapet som kunnskapsorganisasjon 

2. Service og kvalitet 

Revisjonsselskapet skal leveres med høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
skal være preget av god service og høy effektivitet. 

3. Fremtidsrettet 
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Selskapet skal være i forkant av endringer kommunene vil møte slik at tjenestene til selskapet tilpasses 
kommunenes behov 

4. Sentral aktør innen kommunal revisjon 

Selskapet skal markere seg som en sentral aktør innen kommunal revisjon. Selskapet skal synliggjøre 
kompetansen, produktene og tjenestene sine. 

5. Åpenhet 

Selskapet skal være åpent, transparente og synlige i det selskapet gjør og leverer 

6. Attraktiv arbeidsplass 

Selskapet skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø slik at man beholder 
kompetansen og rekrutterer gode medarbeidere. 

 

 Selskapsstrategi innenfor ramme av eierstrategi 
Kommunene på Nedre Romerike (Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum) har ikke 
eierstrategier for Romerike Revisjon IKS. Vi har derfor ikke grunnlag for å vurdere disse kommunene i 
denne delen. 

Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har en 
felles eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. Det er således denne eierstrategien som vi vil vurdere opp 
mot selskapsstrategien til selskapet. Eierstrategien til kommunene på Øvre Romerike er delt inn i fire 
hovedpunkt. 

 

1: Formål 

Formålet til Romerike Revisjon IKS i selskapsstrategien er omtrent identisk med selskapets formål i 
eierstrategien til kommunene på Øvre Romerike. I eierstrategien defineres formålet: "Formålet med 
selskapet er gjennom dialog og samhandling med kommunene og gjennom kontrollvirksomheten å 
styrke tilliten til kommuneforvaltningen på Romerike". Dette er også formålet i selskapsstrategien.  

I eierstrategien sitt formål kommer det frem at Romerike Revisjon IKS skal utføre lovpålagte 
revisjonstjenester for kommunene mens kommunene bør bruke selskapet også for andre aktuelle 
oppdrag som ikke er lovpålagte. Selskapet skal også gi innspill til forbedringer i kommunenes 
kvalitetsarbeid, veilede kommunene om regelverket og videreformidle gode eksempler og bidra til læring 
mellom kommunene. Selskapet kan samtidig utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre 
kommuner og selskaper. Selskapet skal videre ikke ha erverv til formål. 

I selskapsstrategien kommer det også frem at selskapet skal gi innspill til forbedringer i kommunenes 
kvalitetsarbeid, veilede kommunene om regelverket og videreformidle gode eksempler og bidra til læring 
mellom kommunene. Samtidig tilbyr selskapet deltakerkommunene tjenester som ikke er lovpålagte. 
Det kommer også frem at selskapet kan utføre oppdrag for andre kommuner og selskaper. Det 
fremkommer av §3 i selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS at selskapet ikke skal ha erverv til 
formål.  
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2: Mål og forventninger for 2015 

Eierstrategien angir mål og forventninger for selskapet i 2015. Totalt er det fem hovedmål: 

Tjenestekvalitet  

Eierstrategi: Tjenestene skal ha høy kvalitet. Kvaliteten skal dokumenteres med brukerundersøkelser 
årlig. Selskapet skal utvikle gode rapporteringsrutiner for selskapet og for den enkelte kommune. Styret 
skal utarbeide en egen utviklingsstrategi med klare målsettinger for arbeidet sitt.  

Selskapsstrategi: Selskapet har utformet klare målsettinger for selskapet. Her har Romerike Revisjon 
IKS seks strategiske mål. Selskapet har en strategiplan for perioden 2015-2019 som fungerer som en 
utviklingsstrategi for selskapet. Tjenestekvalitet er et av de seks strategiske målene. Det er også et av 
målene ved etableringen av selskapet. Brukerundersøkelser nevnes ikke og rapporteringsrutiner tas 
ikke opp i selskapsstrategien. Samtidig rapporterer selskapet til eierne hvert kvartal.  

 

Økonomi 

Eierstrategi: Selskapet skal levere kostnadseffektive og konkurransedyktige tjenester som 
dokumenteres årlig. Resultatet skal ligge innenfor budsjettrammen til selskapet. 

Selskapsstrategi: Det nevnes ikke eksplisitt i målene i strategiplanen at leveransene skal være 
kostnadseffektive. Samtidig har selskapet som visjon å passe på fellesskapets verdier. Under det 
strategiske målet service og kvalitet vektlegges det at leveransene til selskapet kal være effektive. 
Samtidig er det et mål med etableringen av selskapet at revisjonstjenestene skal utføres effektivt til 
kostnadsriktig pris. Når det gjelder konkurransedyktighet har selskapet som hovedmål å være ledende 
på kommunal revisjon i Norge. Selskapsstrategien nevner ikke noe om overholdelse av budsjettrammen 
eller dokumentering av kostnadseffektive og konkurransedyktige tjenester. 

 

Arbeidsgiverpolitikk 

Eierstrategi: Selskapets arbeidsgiverpolitikk skal være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk, noe 
som gir føringer for selskapets tiltak inn HMS, lønnspolitikk, mangfold, kompetanseutvikling og så videre.  

Selskapsstrategi: Et av hovedmålene til selskapet er å være en attraktiv arbeidsplass med et godt 
arbeidsmiljø. Det skal bidra til å beholde kompetansen i selskapet og rekruttere gode medarbeidere. I 
målene ved etableringen av selskapet kommer det frem at selskapet skal være en interessant og trygg 
arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår. De ansatte skal trives på arbeidsplassen. Det nevnes ikke 
spesifikt at arbeidsgiverpolitikken skal være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk. 
Selskapsstrategien går ikke inn på HSM, mangfold og kompetanseutvikling. 

 

Miljø 

Eierstrategi: Selskapet skal ta miljøansvar.  

Selskapsstrategi: Miljø nevnes ikke i selskapsstrategien. 

 

Etikk 
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Eierstrategi: Selskapet skal legge kommunale etikkprinsipp til grunn for virksomheten. Her nevnes blant 
annet etiske prinsipp som varsling og korrupsjon. 

Selskapsstrategi: Selskapet nevner ikke etikk eller etiske prinsipp. Samtidig har selskapet et strategisk 
mål om åpenhet. Selskapet skal være åpent, transparente og synlige. Samtidig har selskapet fokus på 
å videreutvikle seg selv som kunnskapsorganisasjon, blant annet innen styring og organisering av 
selskapet. I tillegg har selskapet en visjon om å passe på fellesskapets verdier.  

 

3: Arenaer for samhandling 

Eierstrategien for Romerike Revisjon IKS til kommunene på Øvre Romerike tar opp arenaer for 
samhandling. I eierstrategien påpekes det at eierkommunene og de styrende organene i selskapet kan 
ta initiativ til eiermøter om en ønsker å uformelt drøfte bestemte saker. Selskapets ledelse kan innkalles 
til eiermøte når eierne oppfatter det som formålstjenlig. Den enkelte eierkommune kan videre ta initiativ 
til å avholde kontaktmøter mellom selskapet og politiske organ i kommunen. Eierstrategien nevner 
videre at kommunene sin eierstyring av selskapet skal utøves gjennom representantskapet. Dette 
nevnes ikke i Romerike Revisjon IKS sin selskapsstrategi. 

Eierstrategien angir videre at innkalling, saksliste og saksdokumenter til representantskapsmøtene skal 
oversendes medlemmene av representantskapet og den enkelte kommune ved rådmann senest fire 
uker i forkant av møtet. Dette nevnes ikke i selskapsstrategien. Samtidig er dette regulert av §10 i 
selskapsavtalen, som angir en frist på minst fire uker for oversendelse.   

 

4: Rapportering 

Eierstrategien angir at selskapet skal rapportere til kommunene på tjenestestatistikk og økonomi hvert 
kvartal. Dette nevnes ikke i selskapsstrategien. Samtidig opplyser Romerike Revisjon IKS om at 
selskapet utformer kvartalsrapporter som sendes til postmottak, ordfører og rådmenn i eierkommunene. 
Rapportene ligger også åpent tilgjengelige for offentligheten på selskapets hjemmeside.  

 

 Vurderinger: Selskapsstrategi 
Styret i Romerike Revisjon IKS utarbeidet og sluttbehandlet en evaluering av selskapet i styremøtet den 
13. august 2018. Evalueringen inneholder som vedlegg mål og forventninger til selskapet og strategiplan 
for revisjonsselskapet for 2015-2019. Dette utgjør selskapets selskapsstrategi, og er forelagt eierne i 
representantskapsmøtet 24.04.2015. 

Selskapsstrategien er innenfor rammen av eierstrategien vedrørende selskapets formål. Samtidig 
fremkommer det av selskapets selskapsavtale §3 at selskapet ikke skal ha erverv til formål.  

Eierstrategien angir videre fem hovedmål for selskapet. Målene om tjenestekvalitet, kostnadseffektive 
og konkurransedyktige tjenester i eierstrategien er også mål i selskapsstrategien. Selskapet har videre 
et mål om å være en attraktiv arbeidsplass, uten at det er et mål at arbeidsgiverpolitikken er i tråd med 
kommunal arbeidsgiverpolitikk. Målet om miljø tas ikke opp i selskapsstrategien. Etikk eller etiske 
prinsipp nevnes ikke spesifikt i selskapsstrategien, men samtidig har selskapet et strategisk mål om 
åpenhet. I tillegg har selskapet fokus på å videreutvikle seg selv som kunnskapsorganisasjon, blant 
annet innen styring og organisering av selskapet. Selskapet har også en visjon om å passe på 
fellesskapets verdier.  

Punktet om samhandlingsarenaer som eiermøter, kontaktmøter, representantskapets rolle i styringen 
av selskapet og frister for innkalling, saksliste og saksdokument nevnes ikke i selskapsstrategien. 
Samtidig er punktet om frister regulert av §10 i selskapsavtalen. Selskapet sender samtidig ut 
kvartalsrapporter til eierne.  
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Samlet er det vår vurdering at RRi sin selskapsstrategi, i form av strategiske mål, er innpasset og 
underbygger ØRU sin felles eierskapsstrategi.  
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4.  Eierkontroll 

I kapittel 4 besvarer vi problemstilling 2 "På hvilken måte fører kommunene kontroll med sine 
eierinteresser i Romerike revisjon IKS?" I dette kapittelet gis et kortfattet sammendrag av hvordan 
kommunene fører kontroll med eierinteressene sine i Romerike revisjon IKS. Det er gitt utfyllende 
faktabeskrivelser i vedlegg 5 om hvordan hver enkelt kommune fører kontroll med sine eierinteresser i 
selskapet. 

 

 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er utledet fra KS "anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll" og lov om 
interkommunale selskaper: 

 Eierkommunene skal utøve sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet 
 Sentrale folkevalgte bør representere kommunen i representantskapet 
 Kommunene skal ha tid til å behandle aktuelle saker som tas opp i representantskapsmøtet 
 Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskapet 
 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av interkommunale selskaper bør koordineres med de 

andre eierkommunene i selskapet 
 
For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2. 
 

 Kommunenes kontroll med eierinteressene i Romerike Revisjon 
IKS 

Felles for eierkommunene er at de utfører kontroll med og utøver myndighet i Romerike Revisjon IKS 
gjennom eierorganet representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Hver 
eierkommune har en representant i representantskapet. Alle eierkommunene har sentrale folkevalgte 
som eierrepresentanter. 8 kommuner har ordfører, 2 kommuner varaordfører og 3 kommuner 
medlemmer av kommunestyret som eierrepresentant. 

Eierstyringssaker som skal behandles politisk av formannskapet eller kommunestyret i anledning 
representantskapsmøtet, blir i eierkommunene på forhånd utredet og behandlet av 
kommuneadministrasjonen, som kommer med en innstilling til hvordan kommunen skal stemme i 
saken. 
 
Kommunene på Øvre Romerike har et tett samarbeid om saksframstilling av eierstyringssaker som 
skal behandles politisk i kommunen. Kommunene har et felles eierstyringssekretariat, hvor 
saksbehandlerne av eierstyringssaker angående Romerike Revisjon IKS er medlemmer. Her 
utveksles saksfremstillinger med mål om å samkjøre eierpolitikken og effektivisere saksframstillingen.   
 
Eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike behandler ikke saker angående Romerike Revisjon IKS. 
Fet kommune gir inntrykk av et behov på saksbehandlernivå for å kunne diskutere vanskelige saker 
med saksbehandlere i andre kommuner. Det oppleves å være liten grad av koordinering i 
oppfølgingen av selskapet mellom kommunene på Øvre og Nedre Romerike. 
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I eierkommunene er det forskjeller knyttet til hvilket politisk organ som behandler eierstyringssakene. I 
de fleste kommuner behandles det i formannskapet på delegert myndighet fra kommunestyret. I noen 
kommuner behandles det i kommunestyret. I den politiske behandlingen diskuteres og behandles 
saken før det tas en avgjørelse hvor kommunestyret eller formannskapet instruerer hvordan 
kommunens eierrepresentant skal stemme i representantskapet. Det er forskjeller i hvilket mandat 
kommunene gir sine representanter. Noen kommuner gir et lukket mandat mens andre kommuner gir 
et mer åpent mandat. De fleste av kommunene gir eierrepresentanten mandat til å stemme fritt i saker 
som kommunen ikke har diskutert på forhånd og som anses som kurante og ikke-prinsipielle. Dette 
gjelder ikke saker som øker kommunens forpliktelser. Samtidig skal eierrepresentanten medvirke til at 
saker som må utredes blir utsatt til et senere møte slik at kommunen får tid til å utrede saken.  
 
For ytterligere utdypning av den enkeltes kommunes eierkontroll viser vi til vedlegg 5. 
 
 

4.3 Vurderinger 
I tråd med § 7 i lov om interkommunale selskaper, utfører eierkommunene kontroll med og utøver 
myndighet i Romerike Revisjon IKS gjennom eierorganet representantskapet. Representantskapet er 
selskapets øverste myndighet. Hver eierkommune har en representant i representantskapet. KS 
anbefaler at sentrale folkevalgte bør representere kommunen i representantskapet. Alle 
eierkommunene har sentrale folkevalgte som eierrepresentanter. Totalt 8 kommuner har ordfører, 2 
kommuner varaordfører og 3 kommuner medlemmer av kommunestyret som eierrepresentant. 

Representantskapet skal etter selskapsavtalen avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og 
medlemmene av representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og 
saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll skal i etterkant sendes til eierkommunene.  
 
Eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike behandler ikke saker angående Romerike Revisjon IKS. 
Fet kommune gir inntrykk av et behov på saksbehandlernivå for å kunne diskutere vanskelige saker 
med andre kommuner. Vi vurderer at det vil kunne være hensiktsmessig å skape møtepunkter for 
koordinering og samkjøring av saksframstillinger på saksbehandlernivå. Dette kan medføre både 
samkjøring av eierpolitikk mellom kommunene og en mer effektiv saksbehandling.  
 
Videre registrerer vi at det i liten grad er koordinering i oppfølgingen av selskapet mellom kommunene 
på Øvre og Nedre Romerike. Etter vår vurdering er det ikke optimalt at eierpolitikken ikke samkjøres 
og koordineres mellom eierkommunene på Øvre og Nedre Romerike. Følgelig er det vår vurdering at 
det er et forbedringspotensial knyttet til å legge til rette for tettere koordinering og samarbeid i 
oppfølgingen av selskapet. 
 
Eierne har mulighet til å ta initiativ til eiermøter og kontaktmøter med selskapet. Ifølge KS sine 
anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll kan det bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Etter vår vurdering er det både gode grunner for og imot å avholde 
slike eiermøter med selskapet. Som det påpekes i eiermeldingen til Sørum kommune skal kommunen 
som eier påse at styrets strategier og foretakets utvikling er i tråd med eiers interesser, noe som 
krever gode informasjonskanaler og et avklart forhold mellom rådmann og selskap. Samtidig fører 
eierskap i et revisjonsselskap som skal utføre revisjonstjenester for kommunen noen spesielle hensyn 
til uavhengighet. Vi anbefaler kommunene å ha en bevisst praksis knyttet til eiermøter med selskapet, 
slik at man både kan ivareta kommunens behov for å følge opp eierskapet og revisjonsselskapets 
behov for uavhengighet. 
 
Kommunene kan samtidig utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll med selskapet gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Dette kan ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at 
kommunen når sine mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne 
selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører 
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kontrollutvalgene kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er 
selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen koordinert mellom eierkommunene gjennom en felles 
bestilling fra 12 av 13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Dette er i tråd med 
anbefalingene fra KS om at selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av interkommunale selskaper bør 
koordineres mellom eierkommunene. 
 

 Anbefalinger eierkontroll 
 Kommunene på Nedre Romerike bør vurdere å skape møtepunkter for koordinering og samkjøring 

av saksframstillinger på saksbehandlernivå. 
 Kommunene på Øvre og Nedre Romerike bør koordinere eierstyringen og oppfølgingen av 

selskapet seg imellom. 
 Kommunene bør tenke gjennom og ha en bevisst praksis knyttet til eiermøter med selskapet, slik at 

man både kan ivareta kommunens behov for å følge opp eierskapet sitt og revisjonsselskapets 
behov for uavhengighet til å utføre revisjonstjenester. 
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5. Uttalelse  

Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Fet, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker 
og Nittedal kommune, samt leder for representantskapet og revisjonssjefen i Romerike Revisjon IKS 
har blitt gitt muligheten til å gi en uttalelse til rapporten.  
 
Gjerdrum kommune hadde påpekninger i forbindelse med fakta beskrivelsene i rapporten, men hadde 
ingen formell uttale til selve rapporten. Nes kommune har ikke besvart KPMG sin henvendelse. 
Resterende uttaler er limt inn i rapporten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune:  
 

 
 
 
 
Fet kommune:  
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Hurdal kommune: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lørenskog kommune: 
 

 
 
 
 
Nannestad kommune:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMERIKE REVISJON IKS, SELSKAPSKONTROLL 19 
  

Rælingen kommune 
 

 
 
 
Skedsmo kommune:  
 

 
 
 
 
Sørum kommune:  
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Ullensaker kommune:  
 

 
 
 
 
 
 
Nittedal kommune: 

 
 
 
 
 
 
 
Leder for representantskapet i Romerike Revisjon IKS: 
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Romerike Revisjon IKS: 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 

Følgende dokumenter er gjennomgått som en del av selskapskontrollen: 
 
Romerike Revisjon IKS: 
 Selskapets hjemmeside 
 Selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS 
 Høringssvar ØRU eierstrategi for Romerike Revisjon IKS 
 Innkalling til representantskapsmøte 27. september 2018 
 Representantskapsprotokoll 
 Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022 
 Evaluering av Romerike Revisjon IKS 
 
Øvre Romerike Utvikling (ØRU): 
 Eierpolitikk for kommunene i ØRU 
 Eierstrategi for Romerike Revisjon IKS (RRi) 
 Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 
 Referat fra rådmannsmøte 18. november 2016 
 Hjemmesiden til Øvre Romerike Utvikling 
 
Eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike: 
 Prosedyre for saksbehandling av eierstyringssaker i eierstyringssekretariatet (ESS) 
 Mandat for interkommunalt eierstyringssekretariat 
 
Eidsvoll kommune: 
 Melding om vedtak Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Revisjon IKS (RRi) for 2015 
 
Nannestad kommune: 
 Saksframlegg – Felles eierpolitikk for kommunene på Øvre Romerike 
 
Nes kommune: 
 Saksframlegg Felles eiermelding for ØRU-kommunene 
 Saksprotokoll kommunestyresak 14/63 i møte 17.06.14 – Felles eiermelding for ØRU-kommunene 
 Saksframlegg Eierstrategi for Romerike Revisjon IKS 
 Saksprotokoll Kommunestyresak eierstrategi for Romerike Revisjon IKS 
 Saksframlegg Innkalling til representantskapsmøte i Romerike Revisjon IKS 26.04.2018 
 Saksframlegg Eierstyring – innkalling til møte i representantskapet for Romerike revisjon 
 
Ullensaker kommune: 
 Oversikt over kommunale selskap/samarbeid og saksbehandlere 
 Prosedyre for eierforvaltning av kommunale selskap og samarbeid 
 Saksframlegg Romerike Revisjon IKS (RRi) – representantskapsmøte 26. april 2018 
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 Saksframlegg Romerike kontrollutvalgssekretaiat IKS (Rokus IKS) – representantskapsmøte 26. 
april 2018 

 
Fet kommune: 
 Eiermelding for Fet kommune 
 Saksframlegg Representantskapsmøte i Romerike revisjon IKS 25.1.18 
 Saksframlegg Representantskapsmøte i Romerike revisjon IKS 26.4.18 
 Saksframlegg Romerikre Revisjon IKS - Representantskapsmøte 27. september 2018 
 
Lørenskog kommune: 
 Eierskapsmelding for Lørenskog kommune 
 Eierskapsmelding for Lørenskog kommune – kommunestyresak 06.09.2017 saksnummer 090/17 
 Romerike revisjon IKS – endring av selskapsavtale – kommunestyresak 16.12.2014 saksnummer 

142/15 
 

Nittedal kommune: 
 Eiermelding 2016 Oversikt over Nittedal kommunes eierskap og interkommunale samarbeid 
 
Rælingen kommune: 
 Eiermelding Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale 

selskaper 
 Samlet saksframlegg Representantskapsmøte i Romerike Revisjon IKS 26.04.2018 

formannskapsak 18/28 
 
Sørum kommune: 
 Eiermelding for Sørum kommune 
 Sørum kommunes eiermelding: vedlegg: Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler 
 Romerike Revisjon IKS – Representantskapsmøte 27. september 2018 - saksframlegg 
 
Skedsmo kommune: 
 Svar til KPMG med dokumentasjon 
 Eiermelding for Skedsmo kommune 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 
 Forskrift om sammenslåing av Fet kommune, Skedsmo kommune og Sørum kommune til 

Lillestrøm kommune 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 I henhold til §27 kan to eller flere kommuner opprette et interkommunalt samarbeid med et eget 

styre som har i oppgave å løse felles oppgaver. Kommunestyret gjør vedtak om opprettelser av 
slike styrer.  

 
Lov om interkommunale selskaper 
 
 For interkommunale selskap skal det i tråd med §4 opprettes en skriftlig selskapsavtale. 

Kommunestyret skal vedta avtalen for den enkelte kommunene mens representantskapet i det 
interkommunale selskapet vedtar avtalen for selskapet. Vedtak krever enstemmighet i 
representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Endringer i selskapsavtalen 
skal forekomme på same måte.  

 Selskapsavtalen skal i det minste angi: 
- 1. Selskapets foretaksnavn 
- 2. Angivelse av eier-/deltagerkommune 
- 3. Selskapets formål 
- 4. Kommunen der selskapet har hovedkontor 
- 5. Antall styremedlemmer 
- 6. Deltakerkommunenes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 
- 7. Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom dette avviker fra eierandelen 
- 8. Antall medlemmer i representantskapet og hvor mange fra hver kommune. 
- 9. Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. 

 I henhold til §6 skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige deltakerkommuner er 
representert. Kommunestyret oppnevner selv sin representant/representanter. 

 §7 definerer representantskapets myndighet: Deltakerne skal utøve sin myndighet i selskapet 
gjennom representantskapet. Representantskapet skal være selskapets øverste myndighet og 
behandle selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre som etter lov og selskapsavtale 
skal behandles i representantskapet. 

 Etter §8 skal representantskapets leder innkalle til møte i representantskapet når det nødvendig for 
å behandle en sak omgående loven eller selskapsavtalen som representantskapet skal behandle 
og ellers når det er nødvendig for å behandle bestemte saker. Leder plikter å innkalle 
representantskapet når styret, revisor, minst en av deltakerkommunene eller minst en tredel av 
representantskapets medlemmer krever det for å behandle bestemte saker. Innkalling skal skje 
med minst fire ukers varsel med saksliste. Eierkommunene skal varsles om innkalling og saksliste 
med same frist.  

 §9 angir saksbehandlingen i representantskapet. Hver representant har en stemme hver med 
mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 
halvdelen av medlemmene er til stede og de representerer minst 2/3 av stemmene. Saker som ikke 
er meddelt representantene etter reglene for innkalling skal ikke behandles av representantskapet 
med mindre samtlige representanter samtykker. Det kreves et flertall av stemmene for et gyldig 
vedtak. Det skal føres protokoll fra møtet. 

 I henhold til §10 skal selskapet ha et styre på minst tre medlemmer. Representantskapet velger 
styremedlemmer som sitter for en toårsperiode med mindre annet er avtalt. 

 
Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, rettleder fra KS 
 Kommunen bør ha en eierskapsmelding der en fastsetter overordnede prinsipper for kommunens 

eierskap. Eierskapsmeldingen bør revideres jevnlig. 
 Eierskapsmeldingen skal primært omhandle selskapene der kommunen er hel- eller deleier, men 

bør også reflektere styringen av de interkommunale samarbeidene. 
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 Det bør utarbeides en felles eierskapsmelding hvis flere kommuner er medeiere i flere selskaper. 
Dette vil sikre felles føringer fra eierne der det er mulig. 

 Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap av Romerike Revisjon IKS. 
Eierstrategien bør revideres jevnlig. 

 Sentrale folkevalgte bør representere kommunen i representantskapet 
 Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskapet 
 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av interkommunale selskaper bør koordineres med de 

andre eierkommunene i selskapet 
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Vedlegg 3 Spørreundersøkelse 

 
Spørsmål omkring kommunens kontroll med sine eierinteresser i Romerike revisjon IKS 

Øvre Romerike 

Kommune:  

På hvilken måte fører kommunene kontroll med sine eierinteresser i Romerike revisjon IKS? 

 

1. Hvordan fører kommunen kontroll med eierinteressene sine i Romerike Revisjon IKS? 
 

2. Er det kommunen selv eller eierskapssekretariatet som utreder eierstyringssakene 
vedrørende Romerike Revisjon IKS? 

 

3. Hvem er involvert i eierstyringssaker vedrørende Romerike Revisjon IKS i kommunen? 
 

4. Hvilken rolle har det interkommunale eierstyringssekretariatet i eierstyringssaker vedrørende 
Romerike Revisjon IKS?  

 

5. Hvordan blir eierstyringssaker vedrørende Romerike Revisjon IKS behandlet politisk i 
kommunen? 

 

6. Hvilket mandat gir kommunen sin representant i Romerike Revisjon IKS sitt 
representantskap? 

 

7. Hvordan koordinerer kommunen eierskapssaker med eierstyringssekretariatet på Nedre 
Romerike?  
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Spørsmål omkring kommunens kontroll med sine eierinteresser i Romerike revisjon IKS 

Nedre Romerike 

Kommune:  

På hvilken måte fører kommunene kontroll med sine eierinteresser i Romerike revisjon IKS? 

 

1. Hvordan fører kommunen kontroll med eierinteressene sine i Romerike Revisjon IKS? 
 

2. Er det kommunen selv eller eierskapssekretariatet som utreder eierstyringssakene 
vedrørende Romerike Revisjon IKS? 

 
3. Hvem i kommunen er involvert i eierstyringssaker vedrørende Romerike Revisjon IKS? 

 

4. Hvilken rolle har det interkommunale eierstyringssekretariatet i eierstyringssaker vedrørende 
Romerike Revisjon IKS?  

 
5. Hvordan blir eierstyringssaker vedrørende Romerike Revisjon IKS behandlet politisk i 

kommunen? 
 

6. Hvilket mandat gir kommunen sin representant i Romerike Revisjon IKS sitt 
representantskap? 

 

7. Hvordan koordinerer kommunen eierskapssaker med eierstyringssekretariatet på Øvre 
Romerike 
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Vedlegg 4 – utfyllende om eierkommunenes 

eierstrategi 

Øvre Romerike - ØRU-kommunene 
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et samarbeidsorgan for de seks kommunene på Øvre Romerike: 
Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ordførerne i kommunene og fylkesordfører 
i Akershus utgjør styret i ØRU.4 De seks kommunene i ØRU har etablert en egen eierplattform som skal 
være et redskap for utøvelse av en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierpolitikk i kommunene5. 
Eierplattformen, bestående av en eierpolitikk, eiermelding og eierstrategier, ble vedtatt i ØRU-styret 
19.05.2014 etter vedtak i de seks kommunestyrene. Eierpolitikken skal bidra til god politisk styring og 
kontroll samt gi rammer for utøvelse av eierskap. Eierpolitikken definerer videre rammene for hvordan 
kommunene driver eierstyring og kontroll. Eiermeldingen gir oversikt over eierdisposisjonene til 
kommunene, styrer og representantskap. Det er også eierstrategier for hvert enkelt selskap. Disse 
forklarer hva ØRU vil med selskapet. Eiermeldingen oppdateres minst en gang i året mens eierstrategi 
og eierpolitikk rulleres årlig. 

Kommunestyrene etablerer gjennom eierpolitikken overordnede prinsipper for ØRU-kommunenes 
forvaltning av eierskapet. Eierpolitikken gir også forventninger til samfunnsansvar og legger 
rammeverket for rådmennenes oppfølging av selskapene. 

ØRU-kommunene har per dags dato ti overordnende prinsipper for eierstyring: 

1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom eierstrategiene. Styret er ansvarlig for 
å realisere målene 

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 
kortsiktige og langsiktige behov 

3. Eierne fremmer interesser og utøver myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. 
Eierne skal som hovedregel representeres av ordfører 

4. Det skal være åpenhet knyttet til kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet basert 
på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 
representantskapet 

5. Representantskapet skal nedsette en valgkomite som fremmer begrunnet forslag til 
representantskapet. Rådmannsutvalget har ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle 
kandidater til valgkomiteen. Habilitetsreglene skal ivaretas 

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 
selskapets egenart og formål med eierskapet 

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapning og fremstå som 
rimelig ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet 

8. Lønnsnivå og –utvikling skal være i samsvar med praksis i eierkommunene 

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll 

                                                           
4 https://www.oru.no/  
5 Eierpolitikk for ØRU kommunene 

https://www.oru.no/
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10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer 

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig 
verdiskapning og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og 
eierstrategier. Her har ulike aktører ulike roller. 

Kommunestyret vedtar selskapsavtaler og eventuelle vedtekter. Kommunestyret vedtar eierpolitikken 
minst en gang i løpet av kommunestyreperioden. Kommunestyret vedtar eierstrategier og rammer for 
selskapene i tillegg til å behandle regnskap og årsmeldinger. Kommunestyret kan delegere bort disse 
fullmaktene. Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap. 
Formannskapet påser at selskapene utøver sin drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategiene. 
Formannskapet behandler også varslingssaker. Rådmann har ansvar for å forberede eiersaker til 
politisk behandling. Rådmann skal bidra til regelmessig revidering av eiermelding, eierpolitikk og 
eierstrategier i tillegg til å etablere rutiner for løpende eieroppfølging, deriblant forberedelse og 
gjennomføring av dialogmøter mellom selskap og eierkommuner. Dette arbeidet skal samordnes med 
Rådmannsutvalget når det er hensiktsmessig. Kommunen ivaretar eierskapet sitt gjennom 
representantskapet.  

Hensikten med eiermeldingen er legge grunnlag for et godt politisk og administrativt håndverk samt 
skape en felles forståelse for hvordan kommunene skal sikre felles styring av interkommunale 
samarbeid. Eiermeldingen gir også en oversikt over eksisterende interkommunale samarbeid, formålet 
med samarbeidene, eierandeler og styringsformer. Eiermeldinger går også gjennom ulike samarbeids- 
og selskapsdannelser og motiver for å opprette slike samarbeid og selskap. 

Eierstrategien for Romerike Revisjon IKS (RRi) ble laget i 2014. Eierstrategien forklarer formålet med 
selskapet og gir mål og forventninger for 2015. Formålet med selskapet er gjennom dialog og 
samhandling med kommunene og gjennom kontrollvirksomheten å styrke tilliten til 
kommuneforvaltningen på Romerike. Selskapet skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samtidig som 
de skal gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid, veilede om regelverk og bidra til læring 
mellom eierkommunene. Eierstrategien gir fem hovedmål for 2015. RRi skal levere tjenester av høy 
kvalitet. Tjenestene skal samtidig være kostnadseffektive og konkurransedyktige. Selskapet sin 
arbeidsgiverpolitikk skal være i tråd med kommunal arbeidsgiverpolitikk. Eierne forventer at selskapene 
tar miljøansvar og legger til grunn kommunale etikkprinsipp i virksomheten. Eierstrategien konkretiserer 
hvordan samhandlingen mellom selskap og eier skal foregå. Eierstyringen av selskapet sal utøves 
gjennom eierorganet til RRi, som er representantskapet. Både eierkommune og selskap kan ta initiativ 
til eiermøter og kontaktmøter. Innkalling, saksliste og saksdokument skal oversendes medlemmene av 
representantskapet og hver enkelt kommune ved rådmann. Selskapet skal også rapportere til 
kommunene hvert kvartal på tjenestestatistikk og økonomi.  

I rådmannen i Eidsvoll sin saksutredning til saken "Felles saksframlegg Eierstrategi for Romerike 
Revisjon IKS (RRi) for 2015" i kommunestyret 03.02.2015 kommer det frem at rådmannen mener det 
er en svakhet at eierstrategien ikke er samordnet med kommunene på Nedre Romerike. Rådmannen 
anbefaler her å jobbe ytterlige med samordning mellom kommunene i tiden fremover. 

Kommunene i ØRU har opprettet et felles interkommunalt eierstyringssekretariat (ESS). Ifølge mandatet 
har ESS som formål å realisere og videreutvikle kommunenes målsettinger for interkommunale 
selskaper. ESS er et administrativt samarbeidsorgan på saksbehandlernivå som skal samordne og 
kvalitetssikre arbeidet med eierstyringssaker før disse behandles i hver enkelt kommune. ESS vurderer 
om de eller kommunene selv skal arbeide med utredningen av hver enkelt eierstyringssak. I saker som 
ikke krever spesiell kompetanse kan ESS utrede og forberede saken. Men i tunge saker som økonomi 
skal kommunene involveres i utredningen. ESS har ikke vedtaksrett, det er kommunene selv som fatter 
vedtak. Om det er mulig og hensiktsmessig skal ESS koordinere arbeidet med eierstyringssekretariatet 
på Nedre Romerike. 

ESS har opprettet en egen prosedyre for saksbehandling av eierstyringssaker. Det skal bidra til en felles 
effektiv behandling av eierstyringssaker som skal være tilstrekkelig belyst når de legges frem. Det skal 
også bidra til at eierne fra Øvre Romerike opptrer med en felles stemme overfor de interkommunale 
selskapene. Prosedyren gjelder for IKS-ene innenfor ESS sitt virkeområde, deriblant RRi. 
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Ifølge kommunene har eierstyringssekretariatet en rådgivende funksjon med mål om å samordne og 
kvalitetssikre arbeidet med eierstyringssaker. Kommunene saksbehandler stort sett eierstyringssaker 
omkring RRi selv, med koordinering og utveksling av saksframstillinger mellom saksbehandlerne for å 
samkjøre eierkommunenes politikk og for å effektivisere saksframstillingen. I noen tilfeller kan 
eierskapssekretariatet utforme et utkast til felles politisk sak.  

 

Eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike 
Kommunene på Nedre Romerike har også etablert et eierstyringssekretariat. Det kommer frem av 
Lørenskog kommunes eierskapsmelding at kommunene som deltar er Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Eierstyringssekretariatet er ikke et vedtaksorgan. Det er et 
administrativt samarbeidsorgan for eierne på saksbehandlingsnivå som fokuserer på å samordne 
synspunkt og vedtak for interkommunale selskaper som kommunene har felles eierinteresser i. 

Formålet er å bidra til å realisere kommunenes målsettinger for selskapene. Hensikten med 
samarbeidsforumet er å skape bedre muligheter til å koordinere kommunenes styring av de 
interkommunale selskapene. Hovedansvarsområdet er å samordne kommunenes synspunkter før 
sakene behandles i kommunene. Dette innebærer blant annet å kjenne til selskapet, samordne 
kommunenes mål og strategier og samordne synspunkter og drøfte uenigheter. Sekretariatet jobber 
også med å samordne og utforme ordlyden i vedtak. Om det ikke er enstemmighet blant kommunene 
skal dette synliggjøres i saksutredningen slik at det er kjent for eierne før representantskapsmøtet.  

Det er utarbeidet strategier for eierstyringssekretariatets arbeid som arbeidet til sekretariatet skal være 
basert på: 

- Selskapenes virksomhet skal inngå som likeverdig med annen virksomhet kommunene driver. 

- Samordnede mål og strategier for tjenesteområder som selskapene har ansvar på vegne av 
kommunene skal utvikles og videreutvikles. Utarbeidede eierstrategier for hvert enkelt selskap 
kan være aktuelle i denne sammenheng.  

- Det skal utvikles indikatorer for sammenligning mot andre tilsvarende virksomheter. 

- Saksbehandlingsprosess for behandling av representantskapssaker i kommunenes 
eierstyringsorgan skal ha en tydelig felles tidslinje. 

- Rådmennenes syn i sakene skal så langt det er mulig være kjent for de øvrige rådmenn når 
sakene blir politisk behandlet i kommunene. 

- Selskapenes årsrapportering til representantskapene skal ha tilsvarende innhold som 
rådmennenes rapportering til kommunestyret. 

Saksoppfølging av Romerike Revisjon IKS behandles ikke av eierstyringssekretariatet grunnet 
sekretariatets faglige sammensetning. Eierstyringssekretariatet behandler de tekniske IKS-ene som 
vannverk og avløpsanlegg. Men det påpekes i eierskapsmeldingen til Lørenskog kommune at 
selskapsoppfølgingen av selskapet bør følge samme mal og retningslinjer som sakene som 
eierstyringssekretariatet behandler.  

Kommunene opplyser om at eierstyringssekretariatet ikke involveres i oppfølgingen av Romerike 
Revisjon IKS. En kommune påpeker at kommunen i stor grad har dialog med de andre eierkommunene 
i forbindelse med utarbeidelse av saksfremlegg angående selskapet til politisk diskusjon i kommunen. 
Samtidig opplyser en annen kommune at rådmennene og eventuelt økonomidirektørene har mulighet 
for å konsultere seg imellom i saker hvor det er behov for å samstemme standpunkt. En annen kommune 
opplyser at de ved utarbeidelse av saksframlegg i vanskelige saker ønsker å diskutere saken med andre 
kommuner, og at de ved noen anledninger har sett på sakslister til politiske utvalg i andre kommuner 
for å se på disse kommunenes vurderinger av saken.  
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Ifølge en av kommunene på Nedre Romerike er det ingen naturlig knytning mellom de to 
eierstyringssekretariatene siden sekretariatet på Nedre Romerike bare jobber med tekniske selskaper. 
Samtidig kan kommunene ifølge en av kommunene ved behov kontakte personene som behandler 
selskapets saker i de respektive kommunene. Dette har det i midlertid ikke vært behov for de senere 
årene.  

Kommunene på Nedre Romerike har ikke felles eierpolitikk, eiermelding eller eierstrategi for Romerike 
Revisjon IKS. Kommunene på Nedre Romerike har hver for seg utviklet egne eiermeldinger. Etter 
KPMGs tilsendte informasjon har ikke kommunene egne eierstrategier for Romerike Revisjon IKS. 
Eiermeldingene til kommunene vil presenteres videre i denne delen av rapporten. 

 

Fet 
Fet kommune har en egen eiermelding, vedtatt av kommunestyret 31.08.2015. Eiermeldingen skal bidra 
til at kommunens eierrepresentanter har en klar forståelse av sin rolle som kommunens representant i 
eierorganene i selskapene. Eiermeldingen skal også gi en oversikt over prinsippene kommunen 
vektlegger i sin eierstyring. Eiermeldingen skal revideres i hver valgperiode. 

Eiermeldingen klargjør rollene og ansvaret kommunen har som eier. Kommunestyret oppnevner 
kommunens medlemmer til selskapenes representantskap, deriblant Romerike Revisjon IKS. 
Representantene trenger for øvrig ikke å være medlem av kommunestyret. I henhold til kommunens 
delegeringsreglement er det formannskapet sitt ansvar å utøve eierstyring på kommunens vegne. 
Formannskapet skal følge opp selskapsavtalen, behandle saker som skal tas opp i selskapets 
representantskap og gi instrukser til kommunens eierrepresentanter angående stemmegivning i 
representantskapet. Kontrollutvalget har myndighet til å vedta selskapskontroll av selskapene. For 
Romerike Revisjon IKS er det ordfører som er kommunens eierrepresentant. Eierrepresentanten møter 
som kommunens representant og forvalter kommunens stemmerett i samsvar med vedtatt 
stemmeinstruks. Formannskapet kan gi representanten mandat til å stemme fritt der styrets innstilling 
ikke foreligger og for å sikre vedtak i saker som ansees kurante og ikke-prinsipielle. Representanten 
skal medvirke til at saker som må utredes blir utsatt til senere møter slik at saken underlegges ordinær 
eierstyring. Hver enkelt folkevalgt har et selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i saker 
angående kommunens eierforhold og eierstyring. Rådmann har ansvar for at saker som fremmes til 
politisk behandling er forsvarlig utredet på forhånd.  

Kommunen har etablert en fast rutine for politisk behandling i kommunen av alle saker som skal til 
behandling i selskapenes representantskapsmøter. Formålet med dette er å sikre en aktiv eierstyring. 
Kommunen instruerer medlemmet sitt med tanke på stemmegiving slik at det uttrykker flertallets 
synspunkt. Medlemmer i representantskapet innkalles til formannskapet når slike saker behandles.  

Protokoller fra representantskapet samt innkalling og protokoller fra styremøter blir lagt frem for 
formannskapet i etterkant som referatsaker. De folkevalgte får obligatorisk opplæring i eierstyring. 
Denne opplæringen gis i løpet av et halvt år inn i ny kommunestyreperiode.  

Kommunen har i eiermeldingen utformet noen prinsipper for eierstyring: 

1. Riktig selskapsform velges for selskapene ut fra deres virksomhet og behov for eierstyring 

2. Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet og selskapsvirksomheten. Meroffentlighet skal 
praktiseres så langt som mulig 

3. Kommunen fremmer eierinteressene sine gjennom selskapets eierorgan; representantskapet i 
interkommunale samarbeid 

4. Kommunen skal som eier gi klare og langsiktige mål for selskapene, og bidra til at de har stabile 
rammebetingelser for virksomheten sin. Styret er ansvarlig for realisering av målene 

5. Styret skal på et uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med hensyn til service, kontroll, strategi 
og ressurssituasjon 
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6. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer 

7. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 
risikostyring i forhold til virksomhetens karakter 

8. Selskapet skal være bevisst sitt eget samfunnsansvar 

9. Styret skal ha kompetanse, kapasitet og mangfold 

10. Godtgjøring til styret skal fremstå som rimelig med henblikk på ansvar, kompetanse, 
arbeidsbyrde og virksomhetens kompleksitet. Lønnsnivå for ledere skal være 
konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis ledende innenfor sektoren. 

Fet kommune har ikke en egen eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. 

 

Lørenskog 
Lørenskog kommune vedtok i 2017 "Eierskapsmelding for Lørenskog kommune". Hovedhensikten med 
eierskapsmeldingen er å legge til rette for en aktiv, strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk, samt å 
synliggjøre kommunens eierskap. I eierskapsmeldingen kommer det frem at hensikten med 
selvstendige selskaper er å gi virksomhetene driftsfrihet. Eierskapsmeldingen skal gi klare styringslinjer 
og –signaler for kommunens eierinteresser. Det skal også gi informasjon om hvorfor deler av kommunal 
virksomhet blir organisert i selskapsform. Eierskapsmeldingen skal også opplyse om ansvarsforholdene 
mellom kommunen som eier og selskap. 

Kommunen utøver eierskapet sitt og sin myndighet i selskapene gjennom sine egne valgte 
representanter i representantskapet. Kommunen har rett til å instruere disse. For å sikre god eierstyring 
har kommunen utarbeidet et reglement for valg av og instruksjonsmyndighet over kommunenes 
eierrepresentanter. Kommunens representanter er ved stemmegiving pliktet til å følge instruksen som 
er fattet av kommunen. Instruksjonsmyndighet er delegert til formannskapet fra kommunestyret. Et 
unntak er saker som kommunestyret selv må behandle. Om kommunen ikke har fattet en instruks 
fastslår reglementet at kommunens representant skal opptre på en måte som best mulig ivaretar 
kommunens interesser.  

Kommunen har vedtatt retningslinjer for kommunens representanter i representantskap. Retningslinjene 
sier blant annet: 

1. Formålet er å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med riktig kvalitet til lavest mulig 
kostnad 

2. Representanter skal arbeide for de føringer kommunestyret gir, men kommunestyret er 
innforstått med at interkommunalt samarbeid medfører behov for fellesskapsløsninger. 
Representantene må rette seg etter vedtektene til det enkelte selskap. 

Alle saker skal forelegges de folkevalgte forut møte i representantskapet. Det er hensiktsmessig i forhold 
til aktiv eierstyring at det oversendes i god tid slik at de folkevalgte kan sette seg inn i sakene før de blir 
behandlet. 

Eierskapsmeldingen fastslår at eiermøter er uforpliktende for både eiere og selskap. Det skal ikke fattes 
vedtak i slike møter. Eiermøter skal heller ikke benyttes til å gi føringer som kan komme i strid med 
styrets myndighetsområde. 

Forvaltning av selskapet ligger hos styret. Styret må utøve sin myndighet innenfor rammene av 
selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak fattet av representantskapet. Styret har 
også ansvar for at selskapet organiseres på en tilfredsstillende måte. Styret skal også føre tilsyn med 
ledelsen av virksomheten. 
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Eierskapsmeldingen vektlegger at interkommunale selskaper er egne rettssubjekter der kommunens 
eget styringssystem, interne regelverk, retningslinjer og virksomhetsprinsipper ikke kan anvendes 
direkte i eierskapsforvaltningen av selskapene. Kommunens styring og styringssignaler må derfor 
tilpasses lovgivingen og styringssystemene som gjelder for hvert enkelt selskap. 

Kommunen gir de folkevalgte opplæring i rollen som eierrepresentanter i selskapenes eierorganer. 
Opplæringen skjer fortrinnsvis hvert fjerde pr i etterkant av kommunevalget. 

Kommunen har utviklet prinsipper for god eierstyring. Prinsippene skal ligge til grunn for alle selskaper 
der kommunen har eierskap. Utøvelsen av prinsippene skal tilpasses kommunens mål med eierskapet 
og eierandelen i det enkelte selskap. Lørenskog kommune har per dags dato ti prinsipper for god 
eierstyring: 

1: Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierselskaper. 

2: Eierbeslutninger og vedtak skal fattes av generalforsamlingen eller representantskapet. 

3: Selskapets virksomhet skal tydelige fremgå av vedtektenes eller selskapsavtalens 
formålsbestemmelse. 

4: Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapitalstruktur tilpasset selskapets mål, strategi og 
risikoprofil. 

5: Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 

6: Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta selskapets behov for kompetanse, kapasitet og 
mangfold utfra selskapets egenart. 

7: Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med virksomheten og sette mål 
og lage planer for utvikling av virksomheten. 

8: Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i 
forhold til omfanget og arten av selskapets virksomheten 

9: Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon 
basert på åpenhet. 

10: Kommunestyret skal revidere kommunens eierskapsmelding minst en gang per valgperiode. 

Administrasjonen og de folkevalgte som ivaretar kommunens eierskap skal fremme sine synspunkt i 
samsvar med disse prinsippene overfor øvrige eierrepresentanter. 

Eierskapsmeldingen framhever det som viktig for å sikre en aktiv og god eierstyring at det utarbeides 
en eierskapsstrategi for hver enkelt selskap. Eierskapsmeldingen fremhever bevisstgjøring av de 
folkevalgte og tydeliggjøring av kommunens eierinteresser som positive sider med en eierskapsstrategi. 
Lørenskog kommune har, etter KPMGs tilsendte informasjon, ikke en egen eierstrategi for Romerike 
Revisjon IKS. 

Nittedal 
Eiermeldingen for Nittedal kommune per januar 2016 beskriver kommunens eierskap og deltakelse i 
interkommunale samarbeid. Formålet med eierskapsmeldingen er bidra til å øke kunnskapen om 
selskapene som inngår i kommunens eierportefølje og bedre grunnlaget for den styring som utøves. 
Eiermeldingen er slik ment til å bidra til god eierstyring og selskapsledelse. Kommunen har som mål å 
oppdatere eiermeldingen hvert andre år, noe som vil bidra til helhetlig eierstyring og bevisstgjøring av 
eierrollen. 
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Gjennom bevisste eierstyringsgrep skal kommunen være en aktiv og tydelig eier i styringen av 
interkommunale selskap. God eierstyring skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, styret 
og daglig ledelse. Eierstyringen skal også tydeliggjøre kommunens målsettinger med eierskapet. 

Eiermeldingen klargjør styrets ansvar. Styret har ansvar for å ivareta og fremme selskapets virksomhet 
og vedtektsfestet formål. Styret skal også rapportere og melde til Foretaksregisteret. Det påpekes også 
at styremedlemmer ikke er kommunens representanter og at de ikke skal ivareta kommunens interesser. 
Kommunen anbefaler gjennom eiermeldingen at styrene i selskapene vurderer styreinstruks som setter 
regler om styrets arbeid og saksbehandling samt daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. 
Styret bør videre vurdere en plan for styreperioden som viser hva styret, daglig leder og selskapet skal 
utføre. Styret har ansvaret for fullmaktstrukturen i selskapet. Nittedal kommune har meldt seg inn i, og 
oppmuntrer alle med styreverv i interkommunale selskap til å melde seg inn i Styrevervregisteret. 

Daglig leder ansettes av styret med mindre selskapsavtalen fastsetter at representantskapet har ansvar 
for ansettelse. Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret gir. Saker som etter selskapets forhold er uvanlig eller av stor 
betydning kan daglig leder bare avgjøre når styret har gitt daglig leder myndighet til det i den enkelte 
sak eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten stor ulempe for selskapets virksomhet.  

Kommunen som eier utøver styring, tilsyn og kontroll over virksomheten til selskapene hovedsakelig 
gjennom eierorganene. Nittedal kommune har som eier ansvar for samarbeid der det er påkrevd. 
Kommunen har også et eieransvar for å bidra til å koordinere eiernes syn. I de interkommunale 
selskapene skjer dette gjennom eierstyringssekretariatet samt på rådmannsnivå i forbindelse med 
behandling av saker til representantskapsmøtene.  

Eiermeldingen formaliserer roller og ansvars i kommunens eierstyring. Kommunestyret vedtar politiske 
planer for de forskjellige politikkområdene. Eierstyringen av de kommunale og interkommunale 
selskapene er delegert Formannskapet jamfør delegeringsreglementet til kommunen. Formannskapet 
følger opp selskapsavtalen, behandler saker til selskapets representantskapsmøter og gir instrukser til 
kommunens eierrepresentanter med tanke på stemmegivning. Formannskapet får protokoller fra styre 
og representantskap fortløpende som referatsaker. Kommunens eierrepresentanter sitter i 
formannskapet og kan orientere om møter i de ulike representantskapene.   

Ordfører representerer som kommunens fremste representant kommunen som eier. Med noen unntak 
velges ordfører som kommunens representant i selskapenes eierorgan. 

Eierrepresentant møter i selskapets eierorgan som kommunens representant. Eierrepresentanten 
forvalter kommunens stemmerett i samsvar med vedtatt stemmeinstruks. Kommunestyret har vedtatt at 
eierrepresentant kan kalles inn til konsultasjon i formannskapet ved behov for å få nødvendige føringer 
og begrunnelser for forslag, anbefalinger og stemmegiving. Formannskapet/kommunestyret kan gi 
eierrepresentant mandat til å stemme fritt der styrets innstilling ikke foreligger og for å sikre nødvendig 
vedtak i saker som anses kurante og ikke-prinsipielle. Eiermeldingen fastslår at eierrepresentanten skal 
medvirke til at saker som må utredes blir utsatt til et senere møte slik at saken kan underlegges ordinær 
eierstyring. Stemmeretten skal alltid forvaltes innenfor rammen av vedtak og budsjettforutsetninger gitt 
av formannskapet eller kommunestyret. 

Det gjøres opplæring i eierstyring for eierutvalget formannskapet og styremedlemmer som representerer 
Nittedal kommune etter hvert valg, og ellers ved behov. Nittedal kommune mener prinsipielt at 
eierrepresentanter ikke skal sitte i styrer. Kommunen skal dekke møtegodtgjørelsen til egne medlemmer 
i selskapenes eierorgan. 

Rådmannen har til oppgave å påse at de saker som legges frem for folkevalgte er forsvarlig utredet og 
at vedtak blir iverksatt. Rådmannen kan delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer 
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. I det gjeldende delegeringsreglementet for kommunen er 
rådmannen delegert de myndigheter som kommuneloven gir kommunestyret anledning til å delegere. 
Rådmann har også ansvar for å følge opp leveranseavtaler med de ulike selskapene. 

Nittedal kommune legger til grunn følgende eierstrategier i sin eierstyring: 

- Riktig selskapsform med tanke på selskapets virksomhet og behov for eierstyring 
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- Eierskapet skal fremme bærekraftig samfunnsutvikling 

- Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet. 
Meroffentlighet skal praktiseres. 

- Kommunen fremmer sine eierinteresser gjennom selskapenes eierorgan, representantskapet i 
interkommunale samarbeid som Romerike Revisjon IKS. 

- Kommunen skal som eier gi klare og langsiktige mål for selskapene og bidra til at de har stabile 
rammebetingelser for virksomheten. 

- Styret i selskapene er ansvarlig for at målene realiseres. 

- Selskapene skal i utgangspunktet drives etter samme prinsipper som kommunens egen 
virksomhet. 

- Kommunen forventer at selskapenes styrer forvalter selskapet på en forsvarlig og betryggende 
måte. Styret er ansvarlig for at selskapet organiseres tilfredsstillende og at selskapet drive i 
samsvar med formål, selskapsavtale og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av selskapets 
eierorgan. 

- Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
Styret skal føre tilsyn med daglig leder. 

- Styret skal påse at selskapet utarbeider og føler opp etiske retningslinjer 

- Styret forventes å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften.  

Nittedal kommune har ikke en egen eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. 

 

Rælingen 
Rælingen kommune har en egen eiermelding, sist revidert 13.06.2018. Eiermeldingen skal revideres i 
hver valgperiode. Eiermeldingen har to formål. Den skal for det første gi en samlet oversikt over de 
selskaper og samarbeidsformer kommunen deltar i. For det andre skal eiermeldingen vise hvilke 
prinsipper kommunen vektlegger i sin eierstyring av selskapene. Eiermeldingen skal være et redskap 
for aktiv utøvelse av eierstyring, og bidra til en klar rolleforståelse blant kommunens eierrepresentanter.  

Rælingen kommune har tatt bevisste eierstyringsgrep. Målet er gjennom god eierstyring å klargjøre 
rollefordelingen mellom eiere, styret og daglig ledelse i selskapet.  

Selskapets formål angir en viktig ramme for selskapets virksomhet, både for styret, daglig leder og 
eierne. Det bør vurderes å være en eksplisitt referanse til hvilke tjenester selskapet skal utføre på 
kommunens vegne. Formålet og medlemmer i representantskapet fastsettes i selskapsavtalen. 

Som eier har Rælingen kommune ansvar for samarbeid med andre eiere der det er påkrevd og bidra til 
å koordinere eiernes syn. Det skjer gjennom eierstyringssekretariatet samt på rådmannsnivå i 
forbindelse med behandling av saker til representantskapet. Kommunen skal bidra til at det utformes en 
omforent eierstrategi for selskapene. Det vil være med på å skape en forutsigbar saksbehandling og en 
enklere koordinering mellom eierne. Kommunen har videre ansvar for at selskapene har stabile 
rammebetingelser. Kommunen skal selv dekke møtegodtgjørelse til egne medlemmer i selskapets 
eierorgan. Kommunen har meldt seg inn i, og oppmuntrer alle med styreverv i interkommunale selskap 
å melde seg inn i Styrevervregisteret. 

Formannskapet har fått delegert myndighet til å utøve eierstyring av kommunale og interkommunale 
selskap. I dette mynde ligger det at formannskapet følger opp selskapsavtalen, behandler saker som 



 

ROMERIKE REVISJON IKS, SELSKAPSKONTROLL 36 
  

skal tas opp til selskapets representantskap og instruerer kommunens eierrepresentanters 
stemmegiving i selskapenes eierorgan. 

De folkevalgte har gjennom rollen som kommunestyrerepresentant en eierrolle. De har her et 
selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i alle aktuelle saker som forelegges et folkevalgt 
organ. Et styreverv er et verv en kan takke nei til. Takker man ja har en ansvar for å sette seg inn i hva 
styrevervet innebærer i forhold til rollen som folkevalgt. Som styremedlem har en ansvar for å ivareta 
selskapet interesser, også om det er i strid med kommunen (som eier) sine interesser. 

Eierrepresentanten møter i representantskapet som kommunens representant. Eierrepresentant 
forvalter kommunens stemmerett i samsvar med vedtatt stemmeinstruks og kommunens vedtatt politikk 
for det aktuelle området. Formannskapet kan gi representanten mandat til å stemme fritt om det ikke 
foreligger innstilling fra styret for å sikre nødvendige tiltak i kurante og ikke-prinsipielle saker. Om en sak 
må utredes videre skal representanten medvirke til at saken blir utsatt til et senere møte slik at den 
underlegges ordinær eierstyring. Stemmeretten skal forvaltes innenfor rammen av vedtak og 
budsjettforutsetninger gitt av formannskap eller kommunestyre. Kommunens eierrepresentant sitter i 
formannskapet og kan orientere der om møter i representantskapet. Ordfører representerer som regel 
kommunen som eier.  

For å sikre en mer aktiv eierstyring har Rælingen kommune utarbeidet en fast rutine for behandling av 
saker som skal til behandling i selskapets representantskapsmøter. Kommunen instruerer medlemmet 
av representantskapet til å stemme i henhold til flertallets synspunkt i det politiske organet som 
behandler saken. Om vedtak i representantskapsmøtet avviker fra kommunens vedtatte politikk skal 
formannskapet orienteres av representanten. Eiermeldingen presiserer at det viktig å legge opp til og 
tilby en regelmessig og god opplæring i rolleforståelse hos styremedlem og representanter i 
representantskapet. 

Rådmannen har ansvar for at alle saker, deriblant eierstyringssaker, som fremmes til politisk behandling 
er forsvarlig utredet. Rådmannen er delegert ansvar for å følge opp leveranseavtaler med de ulike 
selskapene. 

Styret har ansvar for å sørge for en god gjennomarbeidet fullmaktstruktur i selskapet. Styret skal også 
føre tilsyn med daglig leder. Ved valg av styre i interkommunale selskap bør det legges vekt på at 
enkeltmedlemmer ikke har eller kan tillegges motiver for å ivareta enkelteieres interesser. Kommunen 
mener at eierrepresentanter ikke skal sitte i styrer. Styret bør videre av eget initiativ vurdere behovet for 
styreopplæring. Styret bør også vurdere styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og 
saksbehandling, hvilke saker styret skal behandle og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor 
styret. Styret bør vurdere en plan som revideres årlig for styreperioden som viser hva styret, daglig leder 
og selskapet skal utføre. Styret er ansvarlig for å rapportere og melde til Foretaksregisteret. Protokoller 
fra styret og representantskapet skal fortløpende legges frem for formannskapet som referatsaker.  

Daglig leder har ansvaret for å legge til rette for en velfungerende organisasjon med et godt arbeidsmiljø 
med gode varslingsmuligheter. Daglig leder har også ansvar for regnskapet.  

Rælingen kommune har utviklet følgende prinsipper for eierstyringen: 

1. Riktig selskapsform hensett selskapets virksomhet og behov for eierstyring. 

2. Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling. 

3. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet, og 
meroffentlighet skal praktiseres så langt det er mulig.  

4. Kommunen fremmer eierinteressene gjennom selskapets eierorgan (representantskapet i 
Romerike Revisjon IKS). 

5. Kommunen skal gi klare og langsiktige mål for selskapene og bidra til at de har stabile 
rammebetingelser for sin virksomhet. Styret i selskapet er ansvarlig for å nå målene. 

6. Selskapet skal i utgangspunktet drives etter same prinsipper som kommunens virksomhet. 
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7. Kommunen forventer som eier at selskapenes styrer på uavhengig grunnlag har en aktiv rolle 
med hensyn til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. 

8. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 

9. Styret forventes å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften. 

10. Ivareta internkontroll av de leverte tjenestene på lik linje med om vi selv hadde levert de eller 
om de var levert av ekstern leverandør 

Rælingen kommune har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. 

 

Sørum 
Sørum kommune har en egen eiermelding, vedtatt av kommunestyret 2006, og revidert senest 
04.02.2015. Eiermeldingen er todelt. Del 1 redegjør for kommunens eierstyring og eierpolitikk. Del 2 
viser kommunens eierposisjoner gjennom faktaopplysninger om selskap og samarbeidsavtaler og hvilke 
forventninger kommunen har til selskapene.  

Eiermeldingen er tenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og selskapsledelse, med åpenhet som 
et viktig prinsipp. Eiermeldingen skal også øke kunnskapen om selskapene som kommunen har 
eierskap i og gi et bedre styringsgrunnlag. Det er hensynet til kommunens totale tjenesteproduksjon 
som er førende for at om Sørum kommune skal etablere selskaper eller foretak eller delta i 
interkommunale selskaper eller samarbeid.  

Kommunen ønsker å fremstå som en aktiv og profesjonell eier med en tydelig eierstrategi. Selskapene 
og foretakene skal vite hva kommunen som eier vil med eierskapet sitt. Eiermeldingen skal bevisstgjøre 
kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med eierskapet. Samtidig skal eiermeldingen gi 
selskapene grunnlag for å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier. Eiermeldingen skal også 
bevisstgjøre selskapet og eier når konkrete valg skal tas. 

Eiermeldingen skal brukes aktivt både internt og eksternt. For folkevalgte, rådmann og administrasjonen 
er eiermeldingen et styringsdokument knyttet til kommunens kvalitetssystem. Samtidig skal 
eiermeldingen viser omgivelsene, næringsliv, innbyggere og samarbeidede kommuner hvordan 
kommunen utøver og forvalter eierskapet sitt. Kommunen har som ambisjon en tverrpolitisk forståelse 
for hvorfor kommunen eier aksjer i selskaper, deltar i IKS-er og har etablert kommunale foretak. 

Eiermeldingen til Sørum kommune skal: 

- Gi oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid 

- Reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier, og juridiske 
styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene 

- Legge grunnlaget for å utvikle konkrete eierstrategier for hver enkelt eierposisjon 

- Legge grunnlaget for å gjøre den politiske styringen tydeligere og mer entydig, fortrinnsvis 
knyttet til politisk styring av hvordan eierskapet ivaretas gjennom de operative eierorgan 

- Legge fundamentet for sammensetting av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer 
foretakene og selskapene står over 

- Bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere styrenes 
arbeid  

- Bidra til at foretakene og selskapene kjenner den posisjon og de holdninger Sørum kommune 
har som eier 



 

ROMERIKE REVISJON IKS, SELSKAPSKONTROLL 38 
  

- Bidra til mer åpenhet overfor omverden når det gjelder den samlede kommunale virksomheten 

- Revideres fortløpende ettersom eierstyringens formelle sider gjør det nødvendig. Minimum 
hvert fjerde år, fortrinnsvis i løpet av første kalenderår etter kommunestyrevalg. Fakta-
opplysninger om selskapene i eiermeldingens del 2 foreslås oppdatert av rådmannen.  

Eiermeldingen avklarer videre roller og ansvar i eierstyringen. Eierstyringssaker blir tatt opp i 
kommunestyret. Kommunestyret skal også med jevne mellomrom vurdere selskapenes formål. 
Kommunestyret oppnevner medlemmer til selskapets representantskap. Det gjøres hvert fjerde år ved 
første møte etter kommunestyrevalg.  

Økonomi og administrasjonsutvalget (Ø/A) utøver vanligvis på vegne av kommunestyret kommunens 
selskapseierskap. Ø/A behandler de fleste eierstyringssaker. Dette gjelder blant annet behandling av 
selskapenes representantskapsmøter. Ø/A instruerer representantskapet gjennom eierrepresentanten 
i representantskapet. Ø/A har samtidig rett til å fremme innstilling i alle slike saker som kommunestyret 
skal avgjøre. Samtidig fremkommer det av eiermeldingen at eierstyringssaker vedrørende Romerike 
Revisjon IKS skal behandles i kommunestyret. Det påpekes i eiermeldingen at Ø/A og øvrige politiske 
utvalg kan være gjenstand for kontroll utført av det kommunalt eide revisjonsselskapet på bestilling fra 
kontrollutvalget eller kommunestyret. Derfor bør eierstyringen foregå i kommunestyret. 

Ordfører er delegert mynde til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av særlig økonomisk eller 
prinsipiell art dersom utsettelse vil være til ulempe for saken eller for selskapet saken gjelder. Ordfører 
har også myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen 
selv er inhabil.  

Den enkelte folkevalgt har som medlem av kommunestyret en eierrolle. De folkevalgte har også et 
selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i alle aktuelle saker angående kommunens eierstyring 
som blir forelagt kommunestyret.  

Rådmann har ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig 
utredet.  

Kommunen skal som eier ikke ha direkte innflytelse på foretakenes ledelse og daglige drift. Men 
kommunen skal som eier påse at styrets strategier og foretakets utvikling er i tråd med eiers interesser. 
Eiermeldingen presiserer at dette krever gode informasjonskanaler og et avklart forhold mellom 
rådmann og selskap. 

Kommunestyret gjennomfører hvert fjerde år et eierseminar hvor kommunens eierinteresser, 
selskapsstruktur og foretaksstruktur er et tema. Seminaret skal avklare utøvingen av eierrollen og 
hvordan eierkommunikasjon til representantskap skal foregå. 

Sørum kommune har et eget eiersekretariat som blant annet forbereder saker til politisk behandling og 
holder seg oppdatert om selskapene. Det er også et bindeledd mellom kommunen og selskapene. 
Kommunen deltar også i det interkommunale eierstyringssekretariatet Nedre Romerike, se del 3.2.1.2 
for nærmere informasjon.  

Sørum kommune har ikke en egen eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. 

 

Skedsmo 
Skedsmo kommune har en eiermelding som stammer fra 2017. Formålet med eiermeldingen er å gi 
eierne (folkevalgte og kommunestyret) et godt utgangspunkt for utøvelsen av eierposisjonen, ved 
behandlingen av eiermeldingen og i andre sammenhenger.  

Eierpolitikk defineres i eierskapsmeldingen som overordnete premisser kommunen har lagt til grunn for 
forvaltningen av sine selskapet og eierandeler. Det omfatter prinsipp for valg av selskapsorganisering, 
valg av representanter i styrende organer, evaluering og rapportering, opplæring av medlemmer i 
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selskapenes organer og andre overordnete spørsmål som er felles for selskapene kommunen har 
eierinteresser i. 

Det kommer frem av eiermeldingen at en stor del av kommunens styring av selskapene skjer ved 
formannskapets behandling av sakene forut for møtene i generalforsamlingen/representantskapet. 
Kommunen utøver sitt eierskap gjennom representantskapet i virksomhetene. Kommunen velger 
gjennomgående folkevalgte kommunestyrerepresentanter som representanter.  Kommunen får på 
forhånd saksdokumentene forut for møtene i representantskapet. Disse blir behandlet og det blir gitt 
delegert fullmakt i formannskapet til kommunens representant i representantskapet. Hovedsakelig blir 
folkevalgte kommunestyrerepresentanter valgt til representantskapet. Rådmann har ansvar for å legge 
frem saker for de folkevalgte og påse at de er forsvarlig utredet. Rådmann kan delegeres myndighet til 
å treffe vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning. I Skedsmo kommune 
er rådmannen gitt all den myndighet kommuneloven gir kommunestyret anledning til å delegere.  

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapets virksomhet i henhold til eventuelle 
retningslinjer fra styret. Saker som er av uvanlig art eller stor betydning sett i lys av selskapets forhold 
omfattes ikke av den daglige ledelse og må følgelig tas opp med styret. Forvaltningen av selskapet er 
styrets ansvarsområde. Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.  

Eierskapsmeldingen vektlegger det som viktig at styrene sammensettes slik at styret har nødvendig 
kompetanse. Styret bør ha faglig kompetanse knytte til type virksomhet, økonomisk kompetanse og 
kompetanse innen selskapsstyring.  

Det påpekes i eiermeldingen at eierstyring har to sider. På den ene side handler det om hvilke tiltak den 
enkelte eier kan iverksette for å forvalte eierinteressene sine på en god måte. På den andre siden er 
det spørsmål om hvilke tiltak eierne ønsker at skal etableres som en del av rammevilkårene for 
selskapene, gjennom for eksempel selskapsavtalen.  

Av habilitetsreglene for folkevalgte kommer det frem at en i liten grad oppnevner politikere til styreverv. 
En folkevalgt eller ansatt i kommunen som er styremedlem i et offentlig eid selskap vil etter gjeldende 
lovverk ikke kunne være med på å ta avgjørelser for selskapet. Kommunen har flyttet fokus fra 
selskapsstyring via styreverv til en mer overordnet eierstyring. 

Som en del av eierskapsstyringen tilbyr kommunen folkevalgte opplæring for verv som representanter i 
selskapene sine styrende organer.  

Rådmannen er av den oppfatning at eiermeldingen fungerer godt som en statusoppdatering knyttet til 
samarbeidsordningene kommunen deltar i. Men rådmannen mener at kommunen må gjennomføre en 
grundigere evaluering av hvert enkelt selskap som kommunen har eierinteresser i.  

Skedsmo kommune har ikke en egen eierstrategi for Romerike Revisjon IKS. 
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Vedlegg 5 – utfyllende om eierkommunenes 

eierkontroll 

I denne delen kombineres kommunenes svar fra spørreskjemaene og informasjon fra kommunenes 
eiermeldinger, eierstrategier og protokoller fra kommunenes behandling av eierstyringssaker med 
informasjon fra Romerike Revisjon IKS sin selskapsavtale. Informasjonen fra selskapsavtalen er 
generell og gjelder for alle eierkommunene. Samtidig gir selskapsavtalen føringer og informasjon om 
kommunenes eierkontroll av selskapet. Informasjonen fra selskapsavtalen vil derfor presenteres under 
hver enkelt kommune for å vise hvordan kommunene fører kontroll med eierinteressene sine i Romerike 
revisjon IKS. 

Eidsvoll 
Eidsvoll kommune er sammen med kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker en 
del av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som er et samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike. 
Kommunene har en felles eierplattform6 med blant annet en felles eierpolitikk, som legger rammer for 
eierstyringen og kontrollen av selskapene kommunene eier. Her kommer det frem at eierne skal 
fremme interessene sine og utøve myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. I 
eierstrategien for Romerike Revisjon IKS kommer det frem at dette foregå gjennom eierorganet 
representantskapet.  
I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett 
medlem fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Ifølge eierpolitikken til ØRU-
kommunene skal eierne hovedsakelig representeres av ordfører. Det fremkommer av 
representantskapsprotokollen fra representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant 
er ordføreren. Representantskapet skal etter selskapsavtalen avholde to obligatoriske møter i året. 
Kommunene og medlemmene av representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, 
saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll skal i etterkant sendes til 
eierkommunene.  
Innkomne eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet blir utdelt til en saksbehandler 
som utreder og skriver en saksframstilling. Ved saker som krever politisk behandling fremmes det sak 
til politisk behandling med forslag til vedtak. Som regel er det rådmann og saksbehandler fra 
kommunenes administrasjon som er involvert i eierstyringssakene. Ved behov blir andre involvert. 
Kommunen utveksler saksframstillinger med resten av ØRU-kommunene gjennom det felles 
interkommunale eierstyringssekretariatet. Målet er å samkjøre kommunenes eierpolitikk og å 
effektivisere saksframstillingen. Kommunen har etter kommunens egen kjennskap ikke hatt kontakt 
med eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike vedgående saker om Romerike Revisjon IKS.  
Sakene behandles politisk av formannskapet etter administrasjonens utredning. I forkant av 
representantskapsmøtet sikter kommunen på å gi deres representant et mandat. Samtidig er man 
påpasselig med at representanten ikke skal bindes unødig. Hovedsakelig vil kommunen innstille for 
eller imot styret i selskapet sitt forslag til vedtak. Kommunen vurderer at det ikke har vært 
kontroversielle saker til behandling i representantskapet som utløser et behov for et bundet mandat. 
Formannskapet har etter eierpolitikken til ØRU-kommunene ansvar for å påse at selskapet utøver sin 
drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategien til ØRU-kommunene. Formannskapet skal også 
behandle eventuelle varslingssaker angående selskapet. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Samtidig skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for foregående år 
og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. Det fremkommer av eiermeldingen til ØRU-
kommunene at kommunestyret eller det politiske organ kommunestyret delegerer det til skal vedta 
rammer for selskapene (budsjett og økonomiplan) i tillegg til å behandle regnskapet og årsmeldinger. 
Dette er arenaer for kontroll av kommunens eierinteresser. 
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I eierstrategien kommer det frem at både eierkommunene og selskapet kan ta initiativ til eiermøter og 
kontaktmøter. En forutsetning for slike møter er at eierstyringen skal utøves gjennom eierorganet. 
Kommunen er ikke kjent med at det har vært avholdt slike eiermøter mellom kommunen og selskapet. 
Eierstrategien påpeker at selskapet skal rapportere til kommunene på tjenestestatistikk og økonomi 
hvert kvartal. Romerike Revisjon IKS opplyser at selskapet sender ut kvartalsrapporter til 
eierkommunene.  
Kommunen kan samtidig utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger bidra til å sikre at kommunen når sine mål med selskapet og at regelverket 
etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og 
kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen kontroll med selskapet og sine eierinteresser i 
selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre 
eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 13 eierkommuner via Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Gjerdrum 
Gjerdrum kommune er sammen med kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker en 
del av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som er et samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike. 
Kommunene har en felles eierplattform7 med blant annet en felles eierpolitikk, som legger rammer for 
eierstyringen og kontrollen av selskapene kommunene eier. Her kommer det frem at eierne skal 
fremme interessene sine og utøve myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. I 
eierstrategien for Romerike Revisjon IKS kommer det frem at dette skal foregå gjennom eierorganet 
representantskapet. 

I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett medlem 
fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Ifølge eierpolitikken til ØRU-kommunene skal 
eierne hovedsakelig representeres av ordfører. Det fremkommer av representantskapsprotokollen fra 
representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant er ordføreren. Representantskapet 
skal avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal 
varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll 
skal i etterkant sendes til eierkommunene.  

Innkomne eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet blir fordelt til en rådgiver i 
rådmannens stab som har ansvaret for å utrede og skrive saksframlegg til politisk behandling. I 
Gjerdrum kommune er rådmannen involvert i alle eierstyringssaker som skal opp til politisk 
behandling. Rådgiver og rådmann diskuterer saksframstillingen underveis. Økonomisjefen involveres 
ved behov, også fordi denne personen er revisjonsselskapets hovedkontakt i revisjonsarbeidet. 
Samtidig har eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike en koordinerende funksjon. Målet er å 
samordne og kvalitetssikre arbeidet med eierstyringssaker før de behandles politisk i hver enkelt 
kommune. Dette effektiviserer ifølge kommunen saksbehandlingen og koordinerer så langt som mulig 
eierkommunenes fullmakter til sine representanter i møtet. Kommunen ikke hatt kontakt med 
eierstyringssekretariatet eller kommunene på Nedre Romerike vedrørende saker om Romerike 
Revisjon IKS i de senere årene.  
 
Rådmannen godkjenner deretter saksfremlegget til saksbehandler og legger frem sak for politisk 
behandling. Utgangspunktet er at disse sakene skal behandles av formannskap og kommunestyret. 
Ved mangel på tid kan saker gå direkte til kommunestyret eller stoppe med formannskapets 
behandling. Den politiske saken instruerer hvordan representanten skal stemme i 
representantskapsmøtet i forhåndsanmeldte saker. Ved personvalgsaker gis representanten vanligvis 
åpent mandat mens representanten har fullmakt til å ta stilling saker som bringes fram i møtet som 
ikke er behandlet av formannskapet eller kommunestyret.  
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Formannskapet har etter eierpolitikken til ØRU-kommunene ansvar for å påse at selskapet utøver sin 
drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategien til ØRU-kommunene. Formannskapet skal også 
behandle eventuelle varslingssaker angående selskapet. 
 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Samtidig skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for foregående år 
og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. Det fremkommer av eiermeldingen til ØRU-
kommunene at kommunestyret eller det politiske organ kommunestyret delegerer det til skal vedta 
rammer for selskapene (budsjett og økonomiplan) i tillegg til å behandle regnskapet og årsmeldinger. 
Dette er arenaer for kontroll av kommunens eierinteresser. 
I eierstrategien kommer det frem at både eierkommunene og selskapet kan ta initiativ til eiermøter og 
kontaktmøter. En forutsetning for slike møter er at eierstyringen skal utøves gjennom eierorganet. 
Gjerdrum kommune har ikke opplyst om hvor vidt slike møter har funnet sted med Romerike Revisjon 
IKS. Eierstrategien påpeker at selskapet skal rapportere til kommunene på tjenestestatistikk og 
økonomi hvert kvartal. Romerike Revisjon IKS opplyser at selskapet sender ut kvartalsrapporter til 
eierkommunene. 
Kommunen kan samtidig utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Hurdal  
Hurdal kommune er sammen med kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker en 
del av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som er et samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike. 
Kommunene har en felles eierplattform8 med blant annet en felles eierpolitikk, som legger rammer for 
eierstyringen og kontrollen av selskapene kommunene eier. Her kommer det frem at eierne skal 
fremme interessene sine og utøve myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. I 
eierstrategien for Romerike Revisjon IKS kommer det frem at dette skal foregå gjennom eierorganet 
representantskapet. 

I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett medlem 
fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Ifølge eierpolitikken til ØRU-kommunene skal 
eierne hovedsakelig representeres av ordfører. Det fremkommer av representantskapsprotokollen fra 
representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant er ordføreren. Representantskapet 
skal avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal 
varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll 
skal i etterkant sendes til eierkommunene.  

Innkomne eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet fordeles til en saksbehandler 
som utreder saken. Saksbehandleren deltar i eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike, hvor 
saksframstillinger utveksles med de andre ØRU-kommunene med formål om å samkjøre 
eierkommunene på Øvre Romerike sin politikk overfor Romerike Revisjon IKS. Et annet formål er å 
effektivisere saksframstillingen. Eierstyringssekretariatet er gitt mandat fra rådmennene til å behandle 
saker som gjelder IKS-ene kommunene deltar i, deriblant Romerike Revisjon IKS. Kommunen har 
etter sin egen kjennskap ikke hatt kontakt med eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike i saker 
angående Romerike Revisjon IKS.  
Rådmannen fremmer deretter saken til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret i 
forkant av representantskapsmøtet. Rådmannen kommer med forslag til vedtak i sakene som krever 
det. Rådmannen tar også sikte på å gi kommunens representant mandat i representantskapet. 
Rådmannen kommer med vurderinger til selskapets budsjettforslag. Saken vil så tas opp i 
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formannskapet og kommunestyret. Formuleringen av mandatet til eierrepresentant kan være noe ulik, 
men kommunen vil i korte trekk innstille for eller med endringer styrets forslag til vedtak. Hovedsakelig 
er det behandling av budsjettet og regnskapet i tillegg til eventuelt andre vesentlige problemstillinger 
som blir tatt opp. Det fremkommer av eiermeldingen til ØRU-kommunene at kommunestyret eller det 
politiske organ kommunestyret delegerer det til skal vedta rammer for selskapene (budsjett og 
økonomiplan) i tillegg til å behandle regnskapet og årsmeldinger. 
Formannskapet har etter eierpolitikken til ØRU-kommunene ansvar for å påse at selskapet utøver sin 
drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategien til ØRU-kommunene. Formannskapet skal også 
behandle eventuelle varslingssaker angående selskapet. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Dette er en arena for kontroll av kommunens eierinteresser. 
I eierstrategien kommer det frem at både eierkommunene og selskapet kan ta initiativ til eiermøter og 
kontaktmøter. En forutsetning for slike møter er at eierstyringen skal utøves gjennom eierorganet. 
Kommunen har faste møtepunkt med selskapet for gjennomgang av årsrapport, budsjett, avvik og 
andre driftsaktuelle saker. Romerike Revisjon IKS opplyser samtidig at selskapet sender ut 
kvartalsrapporter til eierkommunene. 
Kommunen kan samtidig utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Nannestad 
Nannestad kommune er sammen med kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes og Ullensaker en 
del av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som er et samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike. 
Kommunene har en felles eierplattform9 med blant annet en felles eierpolitikk, som legger rammer for 
eierstyringen og kontrollen av selskapene kommunene eier. Her kommer det frem at eierne skal 
fremme interessene sine og utøve myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. Det formelle 
grunnlaget for kommunens kontroll med eierinteressene sine i selskapet ligger i den vedtatte 
eierstrategien for Romerike Revisjon IKS. I eierstrategien for Romerike Revisjon IKS kommer det frem 
at dette foregå gjennom eierorganet representantskapet.  

I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett medlem 
fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Ifølge eierpolitikken til ØRU-kommunene skal 
eierne hovedsakelig representeres av ordfører. Det fremkommer av representantskapsprotokollen fra 
representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant er ordføreren. Representantskapet 
skal avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal 
varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll 
skal i etterkant sendes til eierkommunene.  

Innkomne eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet fordeles til en saksbehandler 
som forbereder saken til politisk behandling. Saksbehandleren deltar i eierstyringssekretariatet for 
kommunene på Øvre Romerike, hvor det blir utvekslet saksframstillinger for å samkjøre 
eierkommunenes politikk. Eierstyringssekretariatet har mandat fra rådmennene til å behandle saker 
som gjelder IKS-ene kommunene deltar i, deriblant Romerike Revisjon IKS. Etter kommunens egen 
kjennskap har ikke kommunen hatt kontakt med eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike i saker 
som angår Romerike Revisjon IKS.  
Rådmannen fremmer videre saken til politisk behandling, med forslag til vedtak når saken krever det. 
Målet her er å gi kommunens representant et mandat i representantskapet. I tillegg kommer 
rådmannen med vurderinger til selskapets budsjettforslag. Eierstyringssakene omfatter hovedsakelig 
behandlingen av selskapets budsjett og regnskap og eventuelle andre vesentlige problemstillinger 
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som blir fremmet for behandling i representantskapet. Det fremkommer av eiermeldingen til ØRU-
kommunene at kommunestyret eller det politiske organ kommunestyret delegerer det til skal vedta 
rammer for selskapene (budsjett og økonomiplan) i tillegg til å behandle regnskapet og årsmeldinger. 
Formannskapet har etter eierpolitikken til ØRU-kommunene ansvar for å påse at selskapet utøver sin 
drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategien til ØRU-kommunene. Formannskapet skal også 
behandle eventuelle varslingssaker angående selskapet. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Dette er en arena for kontroll av kommunens eierinteresser. 
I eierstrategien kommer det frem at både eierkommunene og selskapet kan ta initiativ til eiermøter og 
kontaktmøter. En forutsetning for slike møter er at eierstyringen skal utøves gjennom eierorganet. 
Kommunen selv er ikke kjent med at det har vært avholdt eiermøter eller kontaktmøter mellom 
kommunen og selskapet. Eierstrategien påpeker at selskapet skal rapportere til kommunene på 
tjenestestatistikk og økonomi hvert kvartal. Romerike Revisjon IKS opplyser at selskapet sender ut 
kvartalsrapporter til eierkommunene. 
Kommunen kan samtidig utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Nes 
Nes kommune er sammen med kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker en 
del av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som er et samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike. 
Kommunene har en felles eierplattform10 med blant annet en felles eierpolitikk, som legger rammer for 
eierstyringen og kontrollen av selskapene kommunene eier. Her kommer det frem at eierne skal 
fremme interessene sine og utøve myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. I 
eierstrategien for Romerike Revisjon IKS kommer det frem at dette skal foregå gjennom eierorganet 
representantskapet.  
I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett 
medlem fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Ifølge eierpolitikken til ØRU-
kommunene skal eierne hovedsakelig representeres av ordfører. Det fremkommer av 
representantskapsprotokollen fra representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant 
er en kommunestyrerepresentant fra Arbeiderpartiet. Representantskapet skal avholde to 
obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal varsles om møtet 
og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll skal i etterkant 
sendes til eierkommunene.  
Innkomne eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet blir tatt tak i av en 
saksbehandler som utreder saken. Saksbehandler utveksler saksframstillinger med de andre 
deltagerne i eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike med sikt på å samkjøre eierkommunenes 
politikk. Eierstyringssekretariatet er gitt mandat til å behandle saker som angår IKS-ene kommunene 
deltar, deriblant Romerike Revisjon IKS. Kommunen har ikke hatt kontakt med 
eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike i saker som angår Romerike Revisjon IKS. 
Rådmannen fremmer deretter saken til politisk behandling i formannskapet, med forslag til vedtak i 
saker som krever dette. Det er hovedsakelig behandling av budsjett og regnskap som tas opp for 
behandling i representantskapet. Det fremkommer av eiermeldingen til ØRU-kommunene at 
kommunestyret eller det politiske organ kommunestyret delegerer det til skal vedta rammer (budsjett 
og økonomiplan) for selskapene kommunene eier i tillegg til å behandle regnskapet og årsmeldinger. I 
tillegg til saksbehandler og rådmann er økonomisjef og strategi- og utviklingssjef involvert i 
eierstyringssaker. 
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Kommunen opplyser om at rådmannens innstilling til og formannskapets vedtak som regel er at 
kommunens eierrepresentant medvirker til at styrets innstillinger vedtas. Det opplyses om at det ikke 
har vært spesielle saker der kommunen har gitt et bundet mandat eller spesielle føringer til 
eierrepresentanten. 
Formannskapet har etter eierpolitikken til ØRU-kommunene ansvar for å påse at selskapet utøver sin 
drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategien til ØRU-kommunene. Formannskapet skal også 
behandle eventuelle varslingssaker angående selskapet. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Dette er en mulighet til å føre kontroll med kommunens eierinteresser.  
I eierstrategien kommer det frem at både eierkommunene og selskapet kan ta initiativ til eiermøter og 
kontaktmøter. En forutsetning for slike møter er at eierstyringen skal utøves gjennom eierorganet. Nes 
kommune har ikke opplyst om hvor vidt slike møter har funnet sted. Eierstrategien påpeker at 
selskapet skal rapportere til kommunene på tjenestestatistikk og økonomi hvert kvartal. Romerike 
Revisjon IKS opplyser at selskapet sender ut kvartalsrapporter til eierkommunene. 
Kommunen kan samtidig utøve kontroll av interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Ullensaker 
Ullensaker kommune er sammen med kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes en del av 
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som er et samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike. 
Kommunene har en felles eierplattform11 med blant annet en felles eierpolitikk, som legger rammer for 
eierstyringen og kontrollen av selskapene kommunene eier. Her kommer det frem at eierne skal 
fremme interessene sine og utøve myndighet overfor selskapene gjennom eierorganene. I 
eierstrategien for Romerike Revisjon IKS kommer det frem at dette skal foregå gjennom eierorganet 
representantskapet. 

I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett medlem 
fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Ifølge eierpolitikken til ØRU-kommunene skal 
eierne hovedsakelig representeres av ordfører. Det fremkommer av representantskapsprotokollen fra 
representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant er ordføreren. Representantskapet 
skal avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal 
varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll 
skal i etterkant sendes til eierkommunene.  

Ullensaker kommune har en oversikt over kommunale selskap og samarbeid og saksbehandlere for 
disse selskapene og samarbeidene.12 For hvert selskap gis det opplysninger eierforvaltningsansvarlig 
leder, saksbehandler og ansvarlig folkevalgt organ. Eierforvaltningsansvarlig er en funksjon lagt til en 
ansatt i administrasjonen. Vedkommende skal bidra til at kommunens mål på tjenesteområdet best 
mulig blir realisert gjennom selskapet. Eierforvaltningsansvarlig skal ha oversikt over aktiviteten i 
selskapet og sørge for at det ansvarlige folkevalgte organet får den informasjonen de trenger for å 
kunne forvalte kommunens eierinteresser best mulig gjennom å instruere kommunens 
eierrepresentanter. For Romerike Revisjon IKS er økonomisjefen eierforvaltningsansvarlig og 
saksbehandler med ansvar for å håndtere og utrede innkomne saker om selskapet. Formannskapet er 
ansvarlig folkevalgt organ for selskapet Romerike Revisjon IKS. 
Kommunen har en prosedyre for eierforvaltning av kommunale selskap og samarbeid. Hensikten med 
prosedyren er å sikre at det ansvarlige hovedutvalget får den informasjon de trenger for å ivareta og 

                                                           
11 Eierpolitikk for ØRU kommunene 
12 Oversikt over kommunale selskap og samarbeid - saksbehandlere 
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forvalte kommunens eierinteresser i selskap og samarbeid ved å instruere kommunens 
eierrepresentant. Kommunen har en eiersekretær med koordinatoransvar som skal sørge for at 
informasjon om selskapet fordeles på rette eierforvaltningsansvarlig. Dette inkluderer innkomne 
eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet. Her er oppnevnt 
eierforvaltningsansvarlig for Romerike Revisjon IKS ansvarlig for saksforberedelse til formannskapet. 
Formannskapet skal holdes løpende informert om aktiviteten i selskapet. Om det er behov for en 
vurdering av mottatt informasjon fra selskapet skal administrasjonen lage et notat til orientering i 
formannskapet. Om administrasjonen vurderer at formannskapet bør gi eierrepresentanten en 
instruksjon om hvordan man skal forholde seg til en sak og hvordan det skal stemmes skal det 
utformes et saksframlegg for behandling. Instruksene bør utformes slik at det er rom for forhandlinger 
med andre eiere om kommunen er en mindretallseier. Formannskapet beslutter eventuell instruks til 
ordfører som er kommunens eierrepresentant i Romerike Revisjon IKS. Ifølge kommunen avhenger 
mandatet ordføreren får i representantskapet av saken. Ofte blir ordføreren gitt et åpent mandat.  
Kommunen får tidvis utkast til felles politisk sak fra eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike. 
Administrasjonen vurderer om de vil benytte dette utkastet. Eierstyringssekretariatet skal bidra til å 
samordne og kvalitetssikre arbeidet med eierstyringssaker før de behandles i hver enkelt kommune. 
Kommunen har ingen innarbeidet praksis for koordinering med eierstyringssekretariatet på Nedre 
Romerike. 
Formannskapet har etter eierpolitikken til ØRU-kommunene ansvar for å påse at selskapet utøver sin 
drift innenfor eierskapspolitikken og eierstrategien til ØRU-kommunene. Formannskapet skal også 
behandle eventuelle varslingssaker angående selskapet.  
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Samtidig skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for foregående år 
og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. Det fremkommer av eiermeldingen til ØRU-
kommunene at kommunestyret eller det politiske organ kommunestyret delegerer det til skal vedta 
rammer for selskapene (budsjett og økonomiplan) i tillegg til å behandle regnskapet og årsmeldinger. 
Selskapet skal legge frem jevnlige rapporter om virksomheten til kommunen. Disse rapportene skal 
behandles fortløpende i formannskapet. Med mottak av årsrapport og regnskap fra selskapet skal 
formannskapet evaluere resultatoppnåelse. Dette evalueres i forhold til årsrapport, årsregnskap og 
eierstrategien for selskapet. I saksframlegget til denne evalueringen bør administrasjonen vurdere om 
videre deltakelse i selskapet er den organisasjonsformen som best fremmer kommunens interesser og 
om aktiviteten er innenfor rammen av formålet beskrevet i selskapsavtalen. Kommunen bør også 
vurdere det evaluerte resultatet opp mot behovet for endringer i selskapsstrategien. 
I eierstrategien kommer det frem at både eierkommunene og selskapet kan ta initiativ til eiermøter og 
kontaktmøter. En forutsetning for slike møter er at eierstyringen skal utøves gjennom eierorganet. I 
prosedyren for eierforvaltning av kommunale selskap og samarbeid fremkommer det at det skal foregå 
dialogmøter mellom eier og selskapet. Minst en gang i valgperioden, men helst årlig, skal daglig leder 
og styreleder inviteres til et dialogmøte om utviklingen i selskapet. I tillegg til formannskapet bør 
ordfører, rådmann og eierforvaltningsansvarlig delta fra kommunens side. Møtene skal ikke benyttes 
til styring, og skal ikke undergrave eierorganets autoritet i forhold til styret. 
Eierstrategien påpeker at selskapet skal rapportere til kommunene på tjenestestatistikk og økonomi 
hvert kvartal. Romerike Revisjon IKS opplyser at selskapet sender ut kvartalsrapporter til 
eierkommunene. 
Kommunen kan samtidig utøve tilsyn og kontroll ved interkommunale selskaper gjennom 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Dette kan ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at 
kommunen når sine mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne 
selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører 
kontrollutvalget i kommunen kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er 
selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en 
felles bestilling fra 12 av 13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Fet 
I eiermeldingen til Fet kommune kommer det frem at kommunen skal fremme sine eierinteresser 
gjennom selskapets eierorgan, det vil si representantskapet i Romerike Revisjon IKS. I selskapsavtalen 
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til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett medlem fra hver 
eierkommune med en personlig vararepresentant. Det fremkommer av saksframlegget 
"representantskapsmøte i Romerike Revisjon IKS 25.1.18" at Fet kommunes representant er 
ordføreren. Representantskapet skal etter selskapsavtalen avholde to obligatoriske møter i året. 
Kommunene og medlemmene av representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, 
saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll skal i etterkant sendes til eierkommunene.  

Rådmannen har ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling er forsvarlig utredet. 
Innkomne eierstyringssaker som skal tas opp i representantskapsmøtet blir delt ut til en 
saksbehandler som utreder saken. Saksbehandleren kan diskutere saker med rådmannen eller 
økonomisjef. Kommunen opplyser om at utredningen av eierstyringssaker normalt ikke koordineres 
med andre eierkommuner. Noen saker tas opp i eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike når 
eierstyringssekretariatet møtes vedrørende andre saker, men det er ikke alle deltagerne i 
eierstyringssekretariatet som behandler saker om Romerike Revisjon IKS. Ved noen vanskelige saker 
prøver saksbehandler å få tak i andre saksbehandlere i enkelte av de andre eierkommunene. Ved 
noen anledninger har saksbehandler sett på sakslister til politiske utvalg i andre kommuner for å se 
disse kommunenes vurderinger. 
Formannskapet er delegert eierstyring av interkommunale selskap i Fet kommune. Det fremkommer 
av kommunens eiermelding at formannskapet skal følge opp selskapsavtalen, behandle 
eierstyringssaker og gi instrukser til kommunen eierrepresentanter med tanke på stemmegiving. 
Kommunen opplyser at formannskapet vanligvis gir representanten en forholdsvis detaljert mandat for 
hver enkelt sak. Formannskapet kan samtidig i henhold til eiermeldingen gi eierrepresentanten 
mandat til å stemme fritt der styrets innstilling ikke foreligger og for å sikre nødvendige vedtak i saker 
som ansees som kurante og ikke-prinsipielle. Eierrepresentanten skal samtidig medvirke til at saker 
som må utredes blir utsatt til et senere møte. Kommunen opplyser også om at representanten ikke 
kan ta standpunkt i en sak for kommunen om det vil øke kommunens forpliktelser.  
Etter selskapsavtalen skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for 
foregående år og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. En av kommunene oppgir at 
de mottar informasjon om årsplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap fra Romerike Revisjon IKS og 
at dette blir gjennomgått og behandlet i kommunen på forhånd. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Dette er en arena for kontroll av selskapet.  
Kommunen som eier har mulighet for å gjennomføre eiermøter mellom styret, daglig leder og 
representanter fra kommunen som eier. Ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 
og kontroll kan det bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Muligheten for 
gjennomføring av eiermøter nevnes ikke i kommunens eierskapsmelding. Kommunen har ikke opplyst 
om hvor vidt slike møter har funnet sted med Romerike Revisjon IKS. 
Kommunen kan utøve kontroll ved interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Lørenskog 
Det fremkommer av Lørenskog kommunes eiermelding at kommunen utøver sitt eierskap og 
myndighet gjennom de valgte representantene i representantskapet. Kommunen kan ikke instruere 
representantskapet eller selskapet for øvrig, men har instruksjonsrett overfor egne medlemmer i 
representantskapet. 
I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett 
medlem fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Det fremkommer av eiermeldingen 
at kommunens representant i selskapet er en kommunestyrerepresentant fra Arbeiderpartiet. 
Representantskapet skal avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av 
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representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire 
uker i forkant. Protokoll skal i etterkant sendes til eierkommunene. 
Etter reglementet for kommunens representanter nevnt i eierskapsmeldingen er det fastsatt at alle 
saker som skal behandles i et selskaps representantskap skal framlegges kommunestyret eller det 
politiske organ som er delegert oppgaven. Administrasjonen i kommunen utreder saken til politisk 
behandling. Eierstyringssekretariatet på Nedre Romerike har ingen rolle i eierstyringssaker 
vedrørende Romerike Revisjon IKS. Etter hva kommunen erfarer har kommunen ingen koordinering 
med eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike om eierstyringssaker vedrørende selskapet.  
Samtidig gir reglementet for kommunens representanter retningslinjer for instruksjonsmyndighet 
overfor kommunens eierrepresentanter. Kommunens eierrepresentanter plikter å følge den instruks 
kommunen har fattet. Instruksjonsmyndighet for saker kommunestyret ikke selv må vedta er delegert 
til formannskapet. Om det ikke er fattet en instruks skal representanten ved stemmegiving fremstå på 
en måte som best mulig ivaretar kommunens interesser.  
Etter selskapsavtalen skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for 
foregående år og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. En av kommunene oppgir at 
de mottar informasjon om årsplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap fra Romerike Revisjon IKS og 
at dette blir gjennomgått og behandlet i kommunen på forhånd. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Dette er en arena for kontroll av selskapet.  
Det nevnes i eierskapsmeldingen at kommunen som eier kan gjennomføre eiermøter mellom styret, 
daglig leder og representanter fra eier med mindre annet er bestemt i selskapsavtale, vedtekter eller 
lovverk. Eiermøtene kan ikke benyttes til å gi føringer som kommer i strid med eller undergraver 
styrets myndighetsområde. Men eiermøter kan være hensiktsmessig for å diskutere strategier uten å 
treffe formelle beslutninger. Eiermeldingen vektlegger at dette kan bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Lørenskog kommune har ikke opplyst om hvor vidt slike møter har 
funnet sted med Romerike Revisjon IKS. 
Kommunen kan samtidig utøve tilsyn og kontroll ved interkommunale selskaper gjennom 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Dette kan ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at 
kommunen når sine mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne 
selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører 
kontrollutvalget i kommunen kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er 
selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en 
felles bestilling fra 12 av 13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Nittedal 
Det fremkommer av Nittedal kommunes eiermelding at kommunen som eier utøver styring, tilsyn og 
kontroll over selskapene hovedsakelig gjennom eierorganene. Eierorganet i Romerike Revisjon IKS er 
representantskapet. I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet 
består av ett medlem fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Det fremkommer av 
representantskapsprotokollen fra representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant 
er en kommunestyrerepresentant fra Fremskrittspartiet. Etter kommunens eiermelding skal 
kommunens eierrepresentanter sitte i formannskapet for at formannskapet kan orienteres om møter i 
de ulike eierorganene.  
Representantskapet skal etter selskapsavtalen avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og 
medlemmene av representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og 
saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll skal i etterkant sendes til eierkommunene. 

Det påpekes i eiermeldingen at Nittedal kommune som eier har ansvar for samarbeid der det er påkrevd. 
Kommunen har også et eieransvar for å bidra til å koordinere eiernes syn. I de interkommunale 
selskapene skjer dette gjennom eierstyringssekretariatet samt på rådmannsnivå i forbindelse med 
behandling av saker til representantskapsmøtene. Kommunen oppgir at eierstyringssekretariatet for 
kommunene på Nedre Romerike ikke behandler saker angående Romerike Revisjon IKS. Det oppgis 
også at kommunen i stor grad har dialog med de andre eierkommunene i forbindelse med utarbeidelse 
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av saksframlegg til politisk behandling. Kommunen koordinerer ikke eierskapssaker med 
eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike. 

Eierstyringen av de kommunale og interkommunale selskapene er delegert formannskapet jamfør 
delegeringsreglementet til kommunen. Formannskapet følger opp selskapsavtalen, behandler 
eierstyringssaker som skal behandles i selskapets representantskapsmøter og gir instrukser til 
kommunens eierrepresentanter med tanke på stemmegivning i representantskapsmøtene. Kommunen 
opplyser at formannskapet har to egne møter i året som omhandler eierskap og eierinteresser. Her blir 
eierskapet i Romerike Revisjon IKS tatt opp.   

Eierstyringssaker som skal behandles i formannskapet blir på forhånd utredet av 
kommuneadministrasjonen. Enhet for økonomi og kommunalsjef for prosjekt og samordning er involvert 
i utarbeidelsen av eierstyringssaker til politisk behandling. Kommunen har en tverrfaglig ressursgruppe 
i administrasjonen som arbeider med eierstyring. Rådmannen har etter eiermeldingen ansvar for at 
sakene som legges frem for de folkevalgte er forsvarlig utredet. Rådmannen skal også påse at vedtak 
blir iverksatt. 

Eierrepresentanten møter i selskapets eierorgan som kommunens representant. Det fremkommer av 
eiermeldingen at eierrepresentanten forvalter kommunens stemmerett i samsvar med vedtatt 
stemmeinstruks fra formannskapet. Stemmeretten skal alltid forvaltes innenfor rammen av vedtak og 
budsjettforutsetninger gitt av formannskapet eller kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt at 
eierrepresentanten kan kalles inn til konsultasjon i formannskapet ved behov for å få nødvendige 
føringer og begrunnelser for forslag, anbefalinger og stemmegiving. Formannskapet kan gi 
eierrepresentanten mandat til å stemme fritt der styrets innstilling ikke foreligger og for å sikre nødvendig 
vedtak i saker som anses kurante og ikke-prinsipielle. Eierrepresentanten skal medvirke til at saker som 
må utredes blir utsatt til et senere møte slik at saken kan underlegges ordinær eierstyring. Kommunen 
opplyser om at mandatet kommunens representant får av formannskapet varierer fra sak til sak. I noen 
saker, spesielt angående økonomi, får eierrepresentanten et bundet mandat. I noen saker er 
representanten fri til å gjøre egne vurderinger.  

Etter selskapsavtalen skal eierkommunene gjennom representantskapet behandle årsmelding og 
regnskap for foregående år og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. Det kommer 
også frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i styret som 
velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. Dette er 
arenaer for kontroll av selskapet.  
Kommunen som eier har mulighet for å gjennomføre eiermøter mellom styret, daglig leder og 
representanter fra kommunen som eier. Ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 
og kontroll kan det bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Det fremkommer ikke av 
eierskapsmeldingen til kommunen om hvor vidt slike møter har funnet sted.  
Kommunen kan samtidig utøve kontroll ved interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Rælingen 
Det fremkommer av Rælingen kommunes eiermelding at kommunen fremmer sine eierinteresser 
gjennom selskapets eierorgan, det vil si representantskapet i Romerike Revisjon IKS. Det 
fremkommer av eiermeldingen at ordfører hovedsakelig representerer kommunen som eier. Samtidig 
skal eierrepresentanten ifølge eiermeldingen sitte i formannskapet slik at formannskapet kan 
orienteres om møtene i representantskapet. Det fremkommer av representantskapsprotokollen fra 
representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant er varaordføreren. 
I selskapsavtalen til Romerike Revisjon IKS er det bestemt at representantskapet består av ett 
medlem fra hver eierkommune med en personlig vararepresentant. Representantskapet skal avholde 
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to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal varsles om 
møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll skal i 
etterkant sendes til eierkommunene. 
Kommunen saksbehandler alle innkallinger og eierstyringssaker til representantskapsmøtene. 
Rådmannen har etter eiermeldingen ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling er 
forsvarlig utredet. Kommunen har en saksbehandler med ansvar for alle selskapene som kommunen 
har eierinteresser i. Rådmannen godkjenner endelig saksframlegg. Eierstyringssekretariatet på Nedre 
Romerike håndterer ikke saker angående Romerike Revisjon. Kommunen har heller ingen 
koordinering med kommunene på Øvre Romerike om eierstyringssaker. 
Etter rådmannens godkjenning for endelig saksframlegg blir saken lagt frem med innstilling til vedtak 
politisk i formannskapet, som har delegert myndighet fra kommunestyret. Det fremkommer av 
eiermeldingen at formannskapet i tillegg til å behandle eierstyringssaker som skal behandles i 
representantskapet skal følge opp selskapsavtalen og gi instruks til kommunens eierrepresentant med 
tanke på stemmegiving. Eiermeldingen åpner opp for at formannskapet kan gi eierrepresentanten 
mandat til å stemme fritt der styrets innstilling ikke forelegger og for å sikre nødvendige vedtak i saker 
som anses som kurante og ikke-prinsipielle. Samtidig skal representanten medvirke til at saker som 
må utredes av kommunen utsettes til et senere møte slik at saken underlegges ordinær eierstyring. 
Representanten skal videre stemme i samsvar med vedtatt stemmeinstruks og kommunens vedtatte 
politikk for det aktuelle området. Den vedtatte stemmeinstruksen vil være flertallets synspunkt i 
formannskapet. Kommunen forteller at i saker som angår budsjett, regnskap og saker av strategisk 
karaktet vil formannskapet normalt treffe et vedtak om hva representanten skal stemme i 
representantskapet. I saker som for eksempel protokoll vil representanten normalt være uten bundet 
mandat. Kommunen har alltid med et punkt i vedtaket at representanten kan stemme etter egen 
overbevisning i saker som ikke er behandlet av formannskapet, så lenge det ikke forplikter kommunen 
økonomisk. 
Etter selskapsavtalen skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for 
foregående år og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter.  
Samtidig har Rælingen kommune sammen med de andre eierkommunene etter selskapsavtalen 
ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i styret. Disse velges for en fireårsperiode. Eierorganet 
representantskapet velger styreleder og nestleder. Dette er en arena for kontroll av selskapet.  
Kommunen som eier har mulighet for å gjennomføre eiermøter mellom styret, daglig leder og 
representanter fra kommunen som eier. Ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 
og kontroll kan det bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Kommunen har ikke 
opplyst om hvor vidt slike møter har funnet sted med Romerike Revisjon IKS. 
Kommunen kan samtidig utøve og kontroll ved interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Sørum 
Det fremkommer av Sørum kommunes eiermelding at kommunens eierskap i interkommunale 
selskaper utøves gjennom sin valgte representant i representantskapet. Det fremkommer av 
representantskapsprotokollen fra representantskapsmøtet 26. april 2018 at kommunens representant 
er ordføreren. Kommunen vektlegger av det er viktig med dialog mellom kommunestyret og 
kommunens representant.   
Representantskapet skal avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av 
representantskapet skal varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire 
uker i forkant. Protokoll skal i etterkant sendes til eierkommunene. 
Det fremkommer av eiermeldingen at eierstyringssaker vedrørende Romerike Revisjon IKS legges 
frem til politisk behandling i kommunestyret. Det spesielle med Romerike Revisjon IKS er at det er 
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kommunestyret og ikke Økonomi og administrasjonsutvalget (Ø/A)13 som utøver eierstyringen. Det 
påpekes i eiermeldingen at Ø/A og øvrige politiske utvalg kan være gjenstand for kontroll utført av det 
kommunalt eide revisjonsselskapet på bestilling fra kontrollutvalget eller kommunestyret. Derfor bør 
eierstyringen foregå i kommunestyret. 
Rådmannen har ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være forsvarlig 
utredet. Dette inkluderer også eierstyringssaker. Administrasjonen forbereder saken til politisk 
behandling. Her deltar budsjettsjef, økonomisjef og rådmann. Eierstyringssekretariatet på Nedre 
Romerike har ingen rolle i eierstyringssaker om Romerike Revisjon IKS. Samtidig koordinerer ikke 
kommunen eierskapssaker med kommunene på Øvre Romerike. Rådmannen presenterer saken til 
kommunestyret og kommer med en innstilling i saken. I anledning saken om representantskapsmøtet 
27. september 2018 innstilte rådmannen at kommunens representant skal bidra til at styrets innstilling 
i sak 20-2018 og 21-2018 vedtas. Samtidig får representanten fullmakt til å ta standpunkt til forslag 
som fremmes av andre kommuner og som formannskapet ikke har tatt stilling, gitt at det ikke øker 
kommunens forpliktelser. Ordfører har som kommunens representant etter kommunens 
delegeringsreglement myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av særlig økonomisk eller 
prinsipiell art og som er delegert til et politisk utvalg om utsettelse vil være til ulempe for saken eller for 
selskapet. Kommunestyret behandler deretter saken politisk, og instruerer sin representant i 
stemmegivingen. Ordfører skal her representere kommunestyrets flertall i representantskapet. 
Det påpekes i eiermeldingen at styret forvalter selskapet på vegne på av eierkommunene, og at denne 
forvaltningsmyndigheten må utøves innenfor rammen av selskapets formål, selskapsavtalen og 
selskapets årsbudsjett. Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av 
seks medlemmer i styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger 
styreleder og nestleder. Samtidig skal eierne gjennom representantskapet behandle og fastsette 
årsmelding og regnskap for foregående år og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. I 
eiermeldingen påpekes det at siden eierkommunene betaler tilskudd til driften av interkommunale 
selskapet er ikke selskapets budsjett endelig før deltakerkommunenes budsjetter for kommende år er 
behandlet. Samtidig fremkommer det av eiermeldingen at representantskapet har i oppgave å velge 
revisor, vedta pantsettelse av fast eiendom og vedta større investeringer. Dette er arenaer for kontroll 
av selskapet. 

Kommunen som eier har mulighet for å gjennomføre eiermøter mellom styret, daglig leder og 
representanter fra kommunen som eier. Ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll kan det bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Kommunen har ikke opplyst 
om hvor vidt slike møter har funnet sted med Romerike Revisjon IKS. Dette fremkommer heller ikke av 
eierskapsmeldingen til kommunen. Samtidig påpekes det i eiermeldingen at kommunen som eier skal 
påse at styrets strategier og foretakets utvikling er i tråd med eiers interesser, noe som krever gode 
informasjonskanaler og et avklart forhold mellom rådmann og selskap. Det nevnes også i eiermeldingen 
at de interkommunale selskapene hvert år skal presentere en statusorientering om selskapet. Det 
foreslås at selskapene skriver en skriftlig statusorientering i forbindelse med fremlegging av årsrapport 
og årsregnskap. I tillegg vektlegges betydningen av å evaluere de interkommunale selskapene, noe 
som kan gjøres på bakgrunn av statusmøter og ulike dokumenter fra selskapene. 

Kommunen kan samtidig utøve kontroll ved interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

Skedsmo 
Det fremkommer av Skedsmo kommunes eiermelding at kommunen som deltaker i et interkommunalt 
selskap som Romerike Revisjon IKS utøver myndighet i selskapet gjennom representantskapet. 

                                                           
13 Økonomi- og administrasjonsutvalget har samme myndighet som formannskapet, og fungerer som formannskap i Sørum 
kommune. 
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Kommunen opplyser om at kommunens representant er varaordføreren. Representantskapet skal 
avholde to obligatoriske møter i året. Kommunene og medlemmene av representantskapet skal 
varsles om møtet og sendes innkalling, saksliste og saksdokument minst fire uker i forkant. Protokoll 
skal i etterkant sendes til eierkommunene. 
Kommunen har faste rutiner for den politiske behandlingen av eierstyringssaker. Eierskapssaker som 
skal behandles i representantskapet blir behandlet på delegert fullmakt i formannskapet. 
Administrasjonen utreder på forhånd disse sakene og lager en sak til formannskapet om føringer til 
avstemning i representantskapet for kommunens representant. I administrasjonen er rådmann, 
kommuneadvokat, formannskapssekretær, økonomidirektør og eventuelle saksbehandlere i 
økonomiavdelingen involvert i eierstyringssaker. Kommunen opplyser om at i praksis konsulterer 
rådmennene og eventuelt økonomidirektørene i kommunen på Nedre Romerike seg imellom i 
enkeltsaker om det er behov for å samstemme standpunkt. Det opplyses om at koordinering med 
eierstyringssekretariatet på Øvre Romerike skjer i begrenset grad når det er større strategiske saker 
som alle eierne må samstemme seg om. Formannskapet behandler deretter saker og gir 
eierrepresentanten føringer med tanke på stemmegiving. Eierrepresentantens mandat i 
representantskapet avhenger av formannskapets behandling og vedtak. Eiermeldingen gir ikke noen 
retningslinjer for eierrepresentantens ivaretakelse av kommunens eierskap i representantskapet. 
Det kommer frem av selskapsavtalen at eierne har ansvaret for å velge fem av seks medlemmer i 
styret som velges for en fireårsperiode. Eierorganet representantskapet velger styreleder og nestleder. 
Samtidig skal eierne gjennom representantskapet behandle årsmelding og regnskap for foregående år 
og budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter. Skedsmo kommune følger dette opp og 
gjennomgår og behandler årsplaner, årsmeldinger, årsbudsjetter, årsregnskap og øvrig informasjon 
kommunen mottar fra Romerike Revisjon.  
Kommunen som eier har mulighet for å gjennomføre eiermøter mellom styret, daglig leder og 
representanter fra kommunen som eier. Ifølge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 
og kontroll kan det bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Kommunen har ikke 
opplyst om hvor vidt slike møter har funnet sted med Romerike Revisjon IKS. Dette fremkommer heller 
ikke av eierskapsmeldingen til kommunen.  
Kommunen kan samtidig utøve kontroll ved interkommunale selskaper gjennom kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget kan føre kontroll gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette kan ifølge KS 
sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll bidra til å sikre at kommunen når sine 
mål med selskapet og at regelverket etterleves. Gjennom denne selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen av selskapets IT-sikkerhet og kompetanse fører kontrollutvalget i kommunen 
kontroll med selskapet og sine eierinteresser i selskapet. Samtidig er selskapskontrollen og 
forvaltningsrevisjonen koordinert med de andre eierkommunene gjennom en felles bestilling fra 12 av 
13 eierkommuner via Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. 
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Forord 
 

 
Etter bestilling av forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalgene i Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune v/Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot IT-
sikkerhet og kompetanse i forhold til ny revisorlov i Romerike Revisjon IKS. Denne rapporten er svar på 
kontrollutvalgenes bestilling.  
 
 
Oppbygging av rapporten  
 
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til 
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2 og 3 
besvarer vi problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Her blir revisjonskriterier konkretisert, samt at 
fakta og vurderinger blir presentert. I kapittel 4 presenterer vi våre anbefalinger. I kapittel 5 er Romerike 
Revisjon IKS sin uttalelse til rapporten tatt inn. 
 
Vi vil takke Romerike Revisjon IKS for all den gode hjelpen vi har fått i arbeidet vårt med 
forvaltningsrevisjonen.  
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Sammendrag 
 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke spesifikke temaer innen IT-sikkerhet, 
nærmere bestemt hvordan Romerike Revisjon IKS har innrettet seg for å oppfylle kravene i den nye 
personvernlovgivningen og hvordan arkivfunksjonen er løst. Videre har formålet vært å vurdere hvorvidt 
selskapet har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet for å utføre oppgavene de er satt til å gjøre. 
Denne delen av undersøkelsen vil i hovedsak konsentrere seg om regnskapsrevisjon og de foreslåtte 
skjerpede kravene til revisor.  
 
Under er våre konklusjoner og anbefalinger.  
 
 
Problemstilling 1: Hvordan har revisjonen innrettet seg for å oppfylle kravene i den nye 
personvernlovgivningen?  
 
RRi har innrettet seg etter de nye kravene i personvernlovgivningen ved å revidere allerede etablert 
internkontroll på området. Videre har selskapet gjennomført risikovurderinger, videreført ordningen med 
personvernombud, inngått databehandleravtaler med alle databehandlerne selskapet benytter seg av 
og gjennomført informasjonsmøter for ansatte om det nye regelverket.   
 
Vår overordnede vurdering er at RRi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre 
etterlevelse av den nye personvernlovgivningen. Men selskapet kan med fordel utarbeide en 
stillingsbeskrivelse for personvernombudet som kan bidra til at personvernombudet unngår 
interessekonflikter i rollen som personvernombud og forvaltningsrevisor i selskapet.  
 
 
Problemstilling 2: Hvordan er arkiv funksjonen løst?  
 
Regnskapsrevisjonsavdelingen har løst arkivfunksjonen ved å bruke programvaren Descartes til å lagre 
revisjonsbevis. Programmet fungerer som en skyløsning og RRi har sin egen database med daglige 
sikkerhetskopieringer av alle data. Selskapet har derfor ikke behov for en egen lokal infrastruktur på 
dette området.  

I forvaltningsrevisjons- og selskapskontrolloppdrag blir revisjonsdokumentene og personopplysningene 
lagret på mapper på server. Revisjonen vurderer at det er tilfredsstillende at sensitive 
personopplysninger og opplysninger i forbindelse med varslingssaker lagres på tilgangsbegrensede 
deler av serveren slik at disse opplysningene behandles fortrolig også innad i RRi. Videre vurderer vi at 
det er et tjenlig tiltak at selve dokumentene med sensitive opplysninger har begrenset tilgang med bruk 
av passord.  

For fysiske lagring av revisjonsdokumenter og personopplysninger anser vi at lagring i et låst arkivskap 
hvor nøkkelen til skapet er låst inne i en nøkkelboks er et teknisk tiltak som sikrer at de fysiske 
dokumentene lagres fortrolig i samsvar med kravene til sikker oppbevaring av dokumentasjon.  

Revisjonens overordnede vurdering er RRi har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske tiltak 
som sikrer at personopplysningene selskapet lagrer elektronisk og fysisk ikke kommer på avveie eller i 
gale hender. 
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Problemstilling 3: Har selskapet tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i forhold til de 
oppgaver man skal løse?  
 
 
Når det gjelder kompetansekrav til revisorer etter ny lov, heter det i NOUen at de nye reglene ikke 
hindrer at revisorer med utdanning på bachelornivå fortsatt kan være oppdragsansvarlig for kommunale 
revisjonsoppdrag. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at eventuelle nye kompetansekrav ikke vil 
være gjeldene for oppdragsansvarlige revisorer eller revisjonsmedarbeidere i RRi. 
 
Vår overordnede vurdering er at RRi har riktig formal- og realkompetanse i 
regnskapsrevisjonsavdelingen for å løse oppdrag for sine kunder. Videre har selskapet jobbet spesifikt 
med kompetanseutvikling og kompetansebygging internt ved å blant annet ha gjennomført et 
omstillingsprosjekt med fokus på arbeidsmetodikk, kompetanseheving og effektiv ressursutnyttelse.  
 
Vi vurderer at RRi bør utarbeide en kompetansestrategi som kan bidra til å sikre at selskapet har 
nødvendig kompetanse i fremtiden.  
 
Spørreundersøkelsen gjennomført at Oxford Research viser at flertallet av respondentene vurderer at 
RRi har tilstrekkelig kapasitet. Vi ser ingen alvorlige kapasitetsutfordringer for RRi som tilsier at de ikke 
vil kunne gjennomføre sine oppgaver. Vi registrerer og at RRi selv mener å ha tilstrekkelig kapasitet.   
 
 
 

Våre anbefalinger er at RRi prioriterer følgende: 

1. Utarbeide en stillingsbeskrivelse for personvernombudet for å unngå interessekonflikter. 

2. Utarbeide en kompetansestrategi for regnskapsrevisjonsavdelingen som kan sikre at selskapet 
har nødvendig kompetanse i fremtiden.  
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1. Innledning 

 Bakgrunn og formål 
Kontrollutvalgene i Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo og Sørum kommune v/Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) har bestilt en 
forvaltningsrevisjon av Romerike Revisjon IKS (RRi).  

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å: 
 Undersøke spesifikke temaer innen it-sikkerhet, nærmere bestemt hvordan Romerike Revisjon IKS 

har innrettet seg for å oppfylle kravene i den nye personvernlovgivningen og hvordan 
arkivfunksjonen er løst. 

 Vurdere hvorvidt selskapet har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet for å utføre oppgavene de 
er satt til å gjøre. Denne delen av undersøkelsen vil i hovedsak konsentrere seg om 
regnskapsrevisjon og de foreslåtte skjerpede kravene til revisor i forslaget til ny revisorlov.  
 

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom 
det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.  

 

 Problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonen besvarer følgende problemstillinger: 

1. It-Sikkerhet: 
a. Hvordan har revisjonen innrettet seg for å oppfylle kravene i den nye 

personvernlovgivningen? 

b. Hvordan er arkivfunksjonen løst?  

2. Ny revisorlov 
a. Har selskapet tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i forhold til de oppgaver man skal 

løse? 
 

 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis selskapet måles mot. 
Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for selskapet. Kilder til å utlede 
revisjonskriterier har vært: 
 Styrende dokumenter for Romerike Revisjon IKS  
 Lov om behandling av personopplysninger  
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  
 Vi har og hensyntatt nye krav til kompetanse slik dette ligger i NOU 2017:15 (forslag til ny lov om 

revisjon og revisorer)   
 Arkivlova kapittel 2.  

 

Revisjonskriteriene blir brukt underveis i rapporten, og går frem av det enkelte delkapittel.  
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 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. 

For å svare på problemstillingene er dokumentanalyse og intervju brukt som metodisk tilnærming.  

Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokument opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1. 

Det er gjennomført intervjuer med tre personer i RRi:  

 Revisjonssjef 
 Personvernombud 
 Fungerende avdelingsleder regnskapsrevisjon 

 

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personenes erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonens formål og 
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til 
dokumentasjonen vi har mottatt. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at 
respondentene har fått anledning til å lese igjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer. 

Datainnsamlingen ble avsluttet 07.12.18 

Rapporten er sendt til uttalelse 20.12.18 
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2. IT-sikkerhet  

 Revisjonskriterier 
I kapittel 3 besvarer vi problemstilling 1a "hvordan har revisjonen innrettet seg for å oppfylle kravene i 
den nye personvernlovgivningen" og 1b "hvordan er arkivfunksjonen løst?" 

Her vil vi først se på hvordan selskapet har innrettet seg etter den nye personvernlovgivingen. Deretter 
vil vi se på hvordan revisjonen har løst arkivfunksjonen.  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger 
og personvernforordningen (GDPR) 

 Arkivlova 
 
 

For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2. 

 

 Fakta 

 Personvernlovgiving 
RRi behandler personopplysninger når de utfører oppgaver i forbindelse med kommunal revisjon. 
Oppgavene består i hovedsak av å gjennomføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, og 
selskapskontroll for eierkommunene og andre kunder. RRi opplyser at de i hovedsak behandler 
personopplysninger og sensitive personopplysninger i gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. I 
intervju blir det påpekt at ansatte i RRi har blitt informert om virkningene av det nye 
personvernregelverket, blant annet nå i oktober 2018. Hvilke andre organisatoriske og tekniske tiltak 
RRi har etablert for å opptre i samsvar med den nye personvernforordningen står beskrevet i selskapets 
internkontroll for personopplysninger.  

Internkontroll: 

RRi har utarbeidet en egen internkontrollhåndbok for personopplysninger.1 Internkontrollhåndboken ble 
først utarbeidet i 2015, men ble revidert i 2018 i forbindelse med ny personvernforordning. Arbeider med 
å oppdatere internkontrollhåndboken ble startet opp i mars 2018. Det er personvernombudet som har 
hatt ansvar for revidere internkontrollen, men lederne for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, 
samt revisjonssjef har også deltatt i denne prosessen. RRi har engasjert en advokat fra BDO med 
spesialkompetanse innen personvern som har kvalitetssikret internkontrollhåndboken. 
Bransjestandarden for revisjon er innarbeidet i håndboken, men internkontrollhåndboken vil først bli 
endelig sluttført når bransjestandarden er godkjent av Datatilsynet.2  

Protokoll over behandlingsaktiviteter: 

RRi har gjennomført en kartlegging som gir oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger 
som foretas av RRi, hvilke opplysninger som inngår i disse, formålet med behandlingen og 

                                                           
1 Romerike revisjon IKS, Internkontroll personopplysninger 
2 Grunnen til at Datatilsynet ikke har godkjent bransjenormen er at tilsynet venter på avklaring av enkelte forhold på EU-nivå 
som har betydning for godkjenning av bransjenormen. 
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behandlingsgrunnlaget. Denne kartleggingen er utarbeidet som en protokoll jf. Artikkel 30 i 
personvernforordningen. Protokollen er vedlagt internkontrollhåndboken i vedlegg 10.  

Behandlingsgrunnlag: 

I internkontrollen til RRi har selskapet kartlagt hvilke behandlingsgrunnlag virksomheten har for å 
behandle opplysninger i forbindelse med utførelse av oppdrag. Kartleggingen gjelder for 
personopplysninger og sensitive personopplysninger.  

Registrertes rettigheter:  

I internkontrollhåndboken står det beskrevet hvordan RRi skal ivareta den registrertes rettigheter. Når 
det gjelder sletting av personopplysninger heter det at disse skal slettes fysisk fra server når 
oppbevaringsplikten opphører, og i tillegg kontaktes databehandler for å få slettet eventuell backup av 
informasjonen. Hvis RRi lagrer personopplysninger fysisk blir disse dokumentene makulert. I intervju 
ble det påpekt at selskapet årlig gjennomfører en vurdering på hva som skal slettes i henhold til 
regelverket.  

Når det gjelder innsyn i hvilke personopplysninger som RRi har lagret oppgis det i intervju at det er 
personvernombudet som håndterer og behandler eventuelle innsynsanmodninger fra registrerte.  

Risikovurdering: 

RRi har gjennomført en intern risikovurdering av informasjonssystemene de bruker 2018. I 
risikovurderingen heter det at det er daglig leder i RRi som har ansvar for iverksettelsen av 
risikovurderinger. Resultatet av risikovurderinger skal så rapporteres til ledelsen.  

RRi gjennomførte også en risikovurdering i juni 2018 på de ulike behandlingene som Romerike Revisjon 
IKS foretar av personopplysninger.  

I internkontrollhåndboken heter det at neste interne risikovurdering skal gjennomføres i mars og 
september 2019.  

Avvikshåndtering: 

Internkontrollen har et eget kapittel om avvikshåndtering. I internkontrollen heter det at ansatte som 
oppdager avvik skal rapportere dette i et eget avviksskjema som sendes til sikkerhetsansvarlig og 
personvernombudet. Avviksskjemaet er et vedlegg til internkontrolldokumentet. I internkontrollen er det 
spesifisert hvilke opplysninger avviksmeldingen skal inneholde. Videre heter det at avviksmeldingen 
skal leveres til Datatilsynet innen 72 timer hvis avviket kan medføre en risiko for at fysiske personers 
rettigheter og friheter krenkes. I internkontrollen står det ikke beskrevet hvem som har ansvar for å 
melde avviket til Datatilsynet, men i intervju ble det fremhevet at personvernombudet har dette ansvaret, 
og revisjonssjefen har ansvaret for å følge opp at personvernombudet faktisk melder fra om avviket.  

Videre heter det i dokumentet at avviket skal behandles i et møte hvor en skal beslutte eventuelle 
rutinemessige eller tekniske tiltak for å forhindre at avviket gjentar seg.  

Personvernombud: 

RRi har et personvernombud som er ansatt i selskapet. Vedkommende ble ansatt i selskapet i 2017, og 
har hatt rollen som personvernombud siden den tid. Personvernombudet er utdannet jurist og har 
gjennomført kurs innenfor personvern i regi av datatilsynet.  

Personvernombudet oppgir i intervju at ombudet blir inkludert i beslutningsprosesser i selskapet, og at 
en rollebeskrivelse i internkontrollhåndboken sikrer at personvernombudet har klarhet i hvilke roller og 
ansvar hun har i tillegg til å jobbe som forvaltningsrevisor. Personvernombudet oppgir at hun ikke har 
opplevd noen interesse- eller rollekonflikter ved å være både personvernombud og forvaltningsrevisor.  
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Databehandleravtaler: 

I internkontrollhåndboken heter det at dersom RRi velger et annet selskap som får ansvaret for å 
behandle opplysninger skal RRi inngå en databehandleravtale som regulerer hvordan databehandleren 
kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Utgangspunktet for RRi sine databehandlerrelasjoner er at 
databehandleren kun får behandle personopplysninger på RRi sin vegne og til klart og tydelig definerte 
formål, slik regelverket krever.  

I vedlegg 10 til internkontrollhåndboken for personopplysninger er det en oversikt over hvilke 
databehandlere RRi benytter seg av. Revisjonen har også fått tilsendt databehandleravtalene knyttet til 
disse databehandlerrelasjonene hvor RRi er behandlingsansvarlig. I internkontrollhåndboken heter det 
at det er personvernombudet i samarbeid med leder for administrasjonen som skal bistå og sørge for at 
nødvendige databehandleravtaler er inngått og at disse følges opp.  

 

 IT- sikkerhet og arkivfunksjonen 
IT-sikkerhet: 

I RRi er det revisjonssjefen som er sikkerhetsansvarlig. I Internkontrollhåndboken for 
personopplysninger heter det at sikkerhetsansvarlig skal, med bistand fra personvernombudet, 
vedlikeholde en oversikt over behandlinger av personopplysninger med formål og behandlingsgrunnlag, 
og skal sørge for at virksomheten har de nødvendige rutiner for å gjøre behandlingen forsvarlig. 
Sikkerhetsansvarlig skal videre årlig forberede, kalle inn til og dokumentere resultatene fra ledelsens 
gjennomgang av internkontroll og informasjonssikkerhet. Det daglige ansvaret med sikker behandling 
av personopplysninger i selskapet delegeres til avdelingslederne.  

I internkontrollhåndboken for personopplysninger er det et eget punkt med sikkerhetsmål og 
sikkerhetsstrategi. Sikkerhetsstrategien beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå 
sikkerhetsmålene. Den overordnende sikkerhetsstrategien til RRi er at personopplysninger skal sikres 
med hensyn til konfidensialitet (at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene, integritet 
(opplysningene skal ikke endres uautorisert eller utilsiktet) og tilgjengelighet (opplysningene er 
tilgjengelig når selskapet trenger dem).   

Det er leder for administrasjonen som er ansvarlig for IT-infrastruktur og informasjonssystemene til RRi. 
IKT-ansvarlig har det videre ansvaret for å sørge for at IT-infrastruktur og informasjonssystemene 
ivaretar sikkerhet basert på vedtatte rutiner og tekniske sikkerhetstiltak. RRi bruker DGI som IT-
leverandør og det er IKT-ansvarlig som har ansvaret for kontakt med denne leverandøren.  

Selv om det overordnede ansvaret knyttet til IT-sikkerhet ligger hos RRi, er det DGI som skal sørge for 
at IT infrastruktur og informasjonssystemene ivaretar krav til sikkerhet basert på vedtatte rutiner og 
tekniske sikkerhetstiltak. Ansatte i RRi følger dermed sikkerhetsråd fra DGI. I sikkerhetsstrategien til 
RRi heter det at selskapet skal gjennomføre to årlige møter med DGI der sikkerhet er et eget tema på 
dagsorden. Det blir også påpekt i strategien at selskapet skal forholde seg til DGI med profesjonell 
skepsis, da feil hos leverandøren kan forekomme.  

Arkiv: 

Regnskapsavdelingen i RRi bruker programmet Descartes til å lagre revisjonsbevis. Descartes er 
nettbasert og alt arbeidet som gjøres i programmet lagres på en skyløsning. Ved bruk av programvaren 
Descartes er det derfor ikke behov for lokal infrastruktur, da selskapet har sin egen database med daglig 
sikkerhetskopiering av alle data.  

Innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll lagrer RRi revisjonsbevis og personopplysninger i 
mapper på server. I forkant av hvert prosjekt gjennomfører selskapet en vurdering av hvilke 
personopplysninger som samles inn. Ved innhenting av sensitive personopplysninger som for eksempel 
ved varslingssaker og journaler, er det bare ansatte som jobber på prosjektet som har tilgang til 
informasjonen. I slike tilfeller lagres mappen på en server hvor kun et fåtall av ansatte har brukertilgang. 
I tillegg passordbeskyttes dokumenter som anses særlig sensitive.  
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I RRi oppgir respondentene at det generelt er slik at regnskapsrevisjonsavdelingen og 
forvaltningsrevisjonsavdelingen har tilgang til hverandres mapper. Dette begrunnes blant annet med 
internflyt i arbeidsprosessene i selskapet. Det kan være informasjon i regnskapsavdelingen sine mapper 
som forvaltningsrevisor trenger, og det kan være prosjekter hvor ansatte jobber på tvers av avdelingene.  

RRi lagrer også fysiske dokumenter med personopplysninger. Disse blir lagret i et arkivskap som låses 
ved bruk av nøkkel. Nøkkelen til arkivskapet oppbevares i en passordbeskyttet nøkkelboks. Kun et fåtall 
ansatte i RRi kjenner til koden til nøkkelboksen.   

 

 Vurderinger 
Personvern: 

Som det går frem ble flere av tiltakene som skal sikre at RRi etterlever personvernregelverket innført i 
2015. RRi hadde allerede i 2015 internkontrollprosedyrer for behandling av personopplysninger og 
personvernombud. Internkontrollhåndboken ble revidert i forbindelse med de nye personvernreglene, 
og vi vurderer at det er positivt at ledelsen sammen med personvernombudet deltok i denne prosessen. 
Vi anser det også som positivt at internkontrollen har blitt kvalitetssikret av ekstern part med kompetanse 
innen personvern.  Vi vurderer at selskapet kan dokumentere at de behandler personopplysninger i tråd 
med det nye regelverket. 

Vår undersøkelse viser at internkontrollrutinene for behandling av personopplysninger ikke er ferdigstilt, 
og at disse skal revideres fortløpende. Dette skyldes at selskapet venter på at bransjenormen skal 
godkjennes av Datatilsynet. Vi vurderer på bakgrunn av dette at det er fornuftig at RRi skal revidere 
internkontrollen når endelig bransjenorm er godkjent av Datatilsynet. 

Vår undersøkelse viser at RRi har et personvernombud som er ansatt i selskapet. Det nye 
personvernregelverket stiller ingen konkrete krav til personvernombudets utdanningsbakgrunn eller 
sertifiseringer, men regelverket stiller krav til kompetanse og egnethet for de oppgaver som ombudet 
skal gjøre for selskapet. På bakgrunn av intervjudata vurderer vi at personvernombudet i RRi har 
inngående kunnskap om personvernlovgivningen. Vi vurderer også at personvernombudets 
utdanningsbakgrunn og kurs i regi av Datatilsynet tilsier at vedkommende har tilstrekkelig 
formalkompetanse til å utøve ombudsrollen. Vi vurderer at RRi sikrer personvernombudets 
uavhengighet ved å ha en rolle og ansvarsbeskrivelse for personvernombudet i 
internkontrollhåndboken, men at RRi med fordel kan utarbeide en egen stillingsbeskrivelse for 
personvernombudet. En slik stillingsbeskrivelse kan fungere som en retningslinje for å unngå 
interessekonflikter.  

Vår undersøkelse viser at selskapet har en rutine for avvikshåndtering knyttet til brudd på 
personvernlovgivningen. Avviksbehandling skal dokumenteres i en rapport, og vi vurderer det som 
tilfredsstillende at RRi har et eget avviksskjema som skal fylles ut ved avvik i behandling av 
personopplysninger. Vi vurderer også at selskapet har klare rutiner for hvem som skal behandler avviket, 
og hvem som eventuelt skal varsle Datatilsynet. 

Revisjonens undersøkelse viser at RRi har inngått databehandleravtaler med alle databehandlerne RRi 
benytter seg av. Videre vurderer revisjonen at det er bra at selskapet har klare rollefordelinger knyttet til 
oppfølgingen av disse databehandleravtalene. 

Arkivfunksjon:  

Som interkommunalt selskap er ikke RRi pliktig til å ha et offentlig arkiv etter arkivlova kapittel 2. For å 
etterleve kravene i personvernforordningen må RRi ha generell god informasjonssikkerhet for å sikre at 
personopplysninger behandles fortrolig i samsvar med taushetsplikt og kravene til sikker oppbevaring 
av dokumentasjon. RRi må altså forsikre seg om at personopplysningene som lagres til enhver tid er 
tilfredsstillende sikret.  

Vår undersøkelse viser at regnskapsrevisjonsavdelingen bruker programmet Descartes for å behandle 
revisjonsdokumenter og personopplysninger. Programmet fungerer som en skyløsning og RRi har sin 
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egen database med daglige sikkerhetskopieringer av alle data. Selskapet har derfor ikke behov for en 
egen lokal infrastruktur på dette området. 

I forvaltningsrevisjons- og selskapskontrolloppdrag blir revisjonsdokumentene og personopplysningene 
lagret på mapper på server. Revisjonen vurderer at det er tilfredsstillende at sensitive 
personopplysninger og opplysninger i forbindelse med varslingssaker lagres på tilgangsbegrensede 
deler av serveren slik at disse opplysningene behandles fortrolig også innad i RRi. Videre vurderer vi at 
det er et tjenlig tiltak at selve dokumentene med sensitive opplysninger passordbeskyttes for å begrense 
tilgangen.  

For fysiske lagring av revisjonsdokumenter og personopplysninger anser vi at lagring i et låst arkivskap 
hvor nøkkelen til skapet er låst inne i en nøkkelboks er et teknisk tiltak som sikrer at de fysiske 
dokumentene lagres fortrolig i samsvar med kravene til sikker oppbevaring av dokumentasjon.  

Vår overordnede vurdering er at RRi har gjennomført relevante tekniske og organisatoriske tiltak som 
sikrer at personopplysningene selskapet lagrer ikke kommer på avveie eller i gale hender.  
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3. Ny revisorlov 

 Revisjonskriterier 
I kapittel 4 besvarer vi problemstilling 2 "Har selskapet tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i 
forhold til de oppgaver man skal løse?" Her vil vi i tråd med mandatet i hovedsak fokusere på 
regnskapsrevisjon og de foreslåtte skjerpede kravene til revisor i forslag til ny revisorlov. 

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 
 Vi har og hensyntatt nye krav til kompetanse slik dette ligger i NOU 2017:15 (forslag til ny lov om 

revisjon og revisorer)  
 
For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2. 
 

 Fakta 
 
Kompetanse: 
RRi oppgir at kompetanse og kvalitet i revisjonsarbeidet har vært og er et av de viktigste 
satsningsområdene for selskapet. Ved etableringen av RRi var det tre revisjonsselskaper som slo seg 
sammen. Med denne bakgrunn har RRi jobbet med kompetanseutvikling, effektivisering og 
harmonisering av arbeidsmetodikk.  
 
Sommeren 2018 ble omstillingsprosjekt som omtales som "Kringler 2018" avsluttet. 
Omstillingsprosjektet omhandlet arbeidsmetodikk, kompetanseheving og effektiv ressursutnyttelse. I 
forbindelse med omstillingsprosjektet ble det også iverksatt ulike tiltak for å lære av andre i 
revisjonsbransjen. SANT revisjon ble engasjert for å øke kompetansen i smart og effektiv bruk av 
regnskapsrevisjonsprogramvaren Descartes. Videre har RRi hatt et samarbeid med Oslo 
kommunerevisjon for å se nærmere på arbeidsmetodikk og effektiv bruk av Agresso3. RRi oppgir at 
samarbeidet med SANT revisjon og Oslo kommunerevisjon var et tiltak for å få innspill og læring fra 
andre miljøer. I intervju ble det påpekt at omstillingsprosjektet i sin helhet har vært den store driveren i 
kompetanseheving innenfor arbeidsmetodikk i RRi.  
 
I tillegg til omstillingsprosjektet har selskapet et mål om ytterligere heve kompetansen i 
regnskapsrevisjonsavdelingen. Ved etableringstidspunktet hadde avdelingen overtallighet, og RRi 
hadde som mål å overføre noen av ressursene på denne avdelingen til avdelingen for 
forvaltningsrevisjon. RRi oppgir at av den grunn har selskapet i mindre grad kunne rekruttere inn 
formalkompetanse i etterkant av etableringen, men at når selskapet har hatt ledige stillinger har RRi 
fortrinnsvis rekruttert revisorer med mastergrad og/eller med tittelen registrert eller statsautorisert 
revisor. Så langt kan selskapet vise til at de har rekruttert to registrerte revisorer og en revisor med 
mastergrad.  
 
I tillegg til rekruttering har selskapet iverksatt interne tiltak for at to medarbeidere skal kunne oppnå 
graden registrert revisor. RRi har en målsetning om å legge til rette for at de registrerte revisorene skal 
bli statsautoriserte revisorer. Selskapet opplyser også at en av deres 
regnskapsrevisjonsmedarbeidere har gjennomført en mastergrad innen offentlig revisjon.  

                                                           
3 Agresso er et ERP og forretningssystem. 
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RRi oppgir at det ikke er en målsetting at selskapet kun skal rekruttere 
regnskapsrevisjonsmedarbeidere som er statsautorisert eller registrerte revisorer. Dette begrunner 
selskapet med at offentlig revisjon også handler om god forståelse av kommunal forvaltning, jus og 
kommunal økonomi. Selskapet oppgir at det derfor er viktig at selskapet har tilleggskompetanse 
innenfor disse fagområdene. Av mottatt kompetanseoversikten fremgår det at fem ansatte har formal 
tilleggsutdanning innen kommunal forvaltning, ledelse og/eller virksomhetsstyring.  
 
Kompetanseoversikten KPMG har fått tilsendt viser at selskapet har totalt 13 ansatte i avdelingen for 
regnskapsrevisjon. Avdelingen er organisert med en avdelingsleder og to revisjonsteam hvorav hvert 
team har en oppdragsansvarlig revisor. Begge oppdragsansvarlige revisorer i RRi innehar en bachelor 
i revisjon og har lengere erfaring innenfor kommunal revisjon. Kun en av de oppdragsansvarlige 
revisorene er per nå registrert revisor, men det fremkommer av kompetanseoversikten at den andre 
oppdragsansvarlige revisoren i 2017/2018 er i praksis for å bli registrert revisor.   
 
En av selskapets revisjonsmedarbeidere har en mastergrad i offentlig revisjon, og selskapet har 
rekruttert en regskapsrevisor med master i økonomi og administrasjon. De resterende 
revisjonsmedarbeiderne har en utdanningsbakgrunn som i hovedsak består av bachelor i revisjon, 
bachelor i økonomi og administrasjon eller lavere utdanning innen økonomi. Samtlige 
regnskapsrevisjonsmedarbeidere har ifølge kompetanseoversikten lengre erfaring med offentlig 
og/eller privat revisjon. Per nå er det ingen ansatte i RRi som er statsautorisert revisor.  
 
Hvert revisjonsteam møtes ukentlig i et arbeidsgruppemøte hvor ressursstyring og faglige 
problemstillinger er på agendaen. Hele regnskapsrevisjonsavdelingen møtes også til månedlige 
avdelingsmøter.  I disse møtene tas opp diverse administrativ informasjon, status på avdelingen og 
hvert revisjonsteam, slik som for eksempel fordeling av oppgaver og status i årsoppgjøret. Det tas 
også en runde rundt bordet slik at hver enkelt ansatt kan komme med innspill. Det månedlige møtet 
avsluttes med gjennomgang av et faglig tema. I november var temaet skille mellom drift og 
investeringer, og i desember ble regnskapsskjemaene og budsjettendringer gjennomgått. 
 
Kapasitet:  
Oxford Research har på vegne av RRi gjennomført en brukerundersøkelse blant de 13 kommunene 
som revideres av selskapet. Målgruppen for undersøkelsen var kontrollutvalgene, ledere i 
administrasjonen og sentrale politikere. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvordan de 
sentrale brukerne oppfatter kvaliteten på tjenestene. I undersøkelsen svarte respondentene på om 
RRi har tilstrekkelig kapasitet.4   
 
På spørsmålet om RRi har tilstrekkelig kapasitet svarer 46 % av respondentene nummer 5 eller 6. Det 
er 26,2 % som svarer nummer 4. Det er 11,9 % som svarer nummer 3, og 2,4 % av respondentene 
svarer nummer 2. Totalt 13,5 % av respondentene som svarer vet ikke / eller at spørsmålet ikke er 
relevant.  
 
På spørsmålet om RRis regnskapsavdeling har tilstrekkelig kapasitet svarer 54,3 % av respondentene 
nummer 5 eller 6. Det er 18,4 % av respondentene som svarer nummer 4. Det er 13,6 % som svarer 
nummer 3, og ca. 1,1 % av respondentene svarer nummer 2. Totalt 12,6 % av respondentene svarer 
vet ikke / eller at spørsmålet ikke er relevant.  
 
På spørsmålet om RRis forvaltningsrevisjonsavdeling har tilstrekkelig kapasitet svarer 48,6 % av 
respondentene nummer 5 eller 6. Det er 30,5 % av respondentene som svarer nummer 4. Det er 10,5 
% av respondentene svarer nummer 3, og 1,8 % svarer nummer 2. Totalt 8,6 % av respondentene 
svarer vet ikke  /  eller at spørsmålet ikke er relevant.  

                                                           
4 I brukerundersøkelsen er det seks svar alternativer hvorav nummer 1 er "stemmer svært dårlig" og nummer 6 er "stemmer 
svært godt". 
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I undersøkelsens oppsummering heter det at kapasiteten på forvaltningsrevisjons- og 
regnskapsavdelingen kan bli bedre. I intervju opplyser respondentene i RRi at selskapet i sin helhet 
har kapasitet til å håndtere oppdragene fra sine kunder.  
 

 Vurdering 
 
Gjeldende regelverk og kompetanse:  
I forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner er det krav til bachelor i revisjon eller høyere 
revisoreksamen, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon for oppdragsansvarlig for revisjon 
av årsregnskap. I merknaden til loven heter det at kompetansekravet ikke gjelder for revisors 
medarbeidere.  
 
Begge oppdragsansvarlige revisorer i RRi tilfredsstiller det gjeldende kompetansekravet om bachelor i 
revisjon og tre års praksis fra regnskapsrevisjon. Videre vurderer revisjonen at RRi sine 
regnskapsrevisjonsmedarbeidere innehar formal- og realkompetanse innenfor kommunal revisjon, og 
vi vil også fremheve at det er positivt at flere av medarbeiderne har tilleggsutdanning innen 
kommunalforvaltning, ledelse og virksomhetsstyring.  
 
Det er vår vurdering at RRi har jobbet spesifikt med kompetanseutvikling og kompetanseheving, og 
selskapet innehar riktig formal- og realkompetanse til å kunne løse oppdrag for sine kunder. Vi vil 
også trekke fram at omstillingsprosjektet som RRi har gjennomført er et positivt tiltak som bidrar til å 
sikre effektiv ressursutnyttelse og like arbeidsmetodikk blant ansatte i selskapet.  
 
Til tross for at revisjonen vurderer at selskapet har riktig formal- og realkompetanse, vurderer vi at RRi 
med fordel kan etablere en kompetansestrategi som kan bidra til å sikre at selskapet har nødvendig 
kompetanse i fremtiden.  
 
 
Ny revisorlov: 
I NOUen heter det at revisorloven ikke gjelder for kommunale revisjonsenheter eller for deres 
virksomhet. Derfor vil heller ikke bekreftelser som avgis av kommunal revisjonsenhet være omfattet av 
revisorloven. Videre vil vi påpeke at det er usikkerhet knyttet til om ny revisorlov vil bli vedtatt, og om 
den kommer til å være gjeldende for revisjon av kommuner, og dermed om den vil være gjeldende for 
RRi.   
 
Når det gjelder kompetansekrav til revisorer etter ny lov, heter det i NOUen at de nye reglene ikke 
hindrer at revisorer med utdanning på bachelornivå fortsatt kan være oppdragsansvarlig for 
kommunale revisjonsoppdrag. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at nye kompetansekrav i 
lovforslaget ikke vil være gjeldene for oppdragsansvarlige revisorer eller revisjonsmedarbeidere i RRi. 
 
 
Kapasitet:  
Spørreundersøkelsen gjennomført at Oxford Research viser at flertallet av respondentene vurderer at 
RRi har tilstrekkelig kapasitet. 
 
Vi ser ingen alvorlige kapasitetsutfordringer for RRi som tilsier at de ikke vil kunne gjennomføre sine 
oppgaver. Vi registrerer og at RRi selv mener å ha tilstrekkelig kapasitet.   
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4. Anbefalinger 

 

KPMG vil her komme med anbefalinger på områdene der det i forvaltningsrevisjonen er funnet avvik 
eller forbedringspotensial.  

Anbefalingene er formulert på bakgrunn av vurderingene, og peker på områder hvor RRi etter vår 
vurdering i første omgang bør prioritere å iverksette tiltak. 

Våre anbefalinger er at RRi prioriterer følgende: 

 

1. Utarbeide en stillingsbeskrivelse for personvernombudet for å unngå interessekonflikter. 

2. Utarbeide en kompetansestrategi for regnskapsrevisjonsavdelingen som kan sikre at selskapet 
har nødvendig kompetanse i fremtiden.  
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5. Uttale fra Romerike Revisjon IKS 

 
 

 



 

ROMERIKE REVISJON IKS, FORVALTNINGSREIVSJON 13 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 

 

 

 Notat kompetanseutvikling i RRi 
 Kompetanseoversikt RRi 
 RRis internkontroll personopplysninger 2015 
 RRis internkontroll personopplysninger 2018 
 Notat internkontroll – RRi selskapskontroll  
 Utdrag fra styrets evaluering av selskapet 
 Vedtak endring i personvernombud 
 Risikovurderinger 
 Diverse databehandleravtaler 
 E-post korrespondanse mellom RRi og KPMG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMERIKE REVISJON IKS, FORVALTNINGSREIVSJON 15 
  

Vedlegg 2 Revisjonskriterier 

 
 
Artikkel 5.  
 
1. Personopplysninger skal 
a) behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, 
rettferdighet og åpenhet»), 
b) samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke videre behandles på en 
måte som er uforenlig med disse formålene; viderebehandling for arkivformål i allmennhetens 
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål skal, i 
samsvar med artikkel 89 nr. 1, ikke anses som uforenlig med de opprinnelige formålene 
(«formålsbegrensning»), 
c) være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for 
(«dataminimering»), 
d) være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at 
personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes 
eller rettes («riktighet»), 
 
e) lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er 
nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; personopplysninger kan lagres i 
lengre perioder dersom de utelukkende vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens interesse, for 
formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 
89 nr. 1, forutsatt at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i henhold 
til denne forordning for å sikre de registrertes rettigheter og friheter («lagringsbegrensning»), 
f) behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot 
uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede 
tekniske eller organisatoriske tiltak 
(«integritet og konfidensialitet»). 
 
 
 
Artikkel 6 
 
Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 
a) den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke 
formål, 
b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å 
gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, 
c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den 
behandlingsansvarlige, 
d) behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale 
interesser, 
e) behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig 
myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, 
f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den 
behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende 
rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte 
er et barn. 
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Arkivlova 
 
§ 5.Verkeområde. 

Føresegnene i dette kapitlet gjeld for alle offentlege organ1 med unnatak for Stortinget, Riksrevisjonen,
2 Stortingets ombodsmann for forvaltninga3 og andre organ for Stortinget 

 
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  
 
§ 11.Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor 

Den som er oppdrags ansvarlig for revisjon av årsregnskap for en revisjonspliktig etter denne forskrift 
skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. 
Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra 
regnskapsrevisjon 

 
NOU 2017:15 (Forslag om ny lov for revisjon og revisorer) s. 52 
 
"Heving av utdanningskravet kan få konsekvenser for rekrutteringen av revisorer til kommunal 
revisjon. Etter reglene i forskrift om kommunerevisjon § 11, skal den som er oppdragsansvarlig for 
revisjon av årsregnskap «for en revisjonspliktig etter denne forskrift» ha bestått eksamen til bachelor i 
revisjon eller master i revisjon i henhold til kravene til registrert og statsautorisert revisor. Så langt 
utvalget kjenner til er i dag omlag 20 prosent av de oppdragsansvarlige revisorene i kommunale 
revisjonsenheter registrerte revisorer med utdanning på bachelornivå. De øvrige er statsautoriserte 
revisorer med utdanning på masternivå. Reglene hindrer ikke at revisorene med utdanning på 
bachelornivå fortsatt kan være ansvarlig for kommunale revisjonsoppdrag og personer med slik 
utdanning vil fortsatt kunne rekrutteres. Eventuelle begrensninger i disse revisorenes adgang til å 
bekrefte oppgaver til offentlige myndigheter på vegne av den kommunale revisjonsenheten, vil gjøre 
det mindre hensiktsmessig å rekruttere oppdragsansvarlige revisorer med bachelorgrad." 
 
NOU 2017:15 (Forslag om ny lov for revisjon og revisorer) s. 255 
 
"Innenfor virksomheten til en kommunene, er det flere ulike skjemaer og oppgaver som krever bekreftelse 
av revisor. Slike bekreftelser avgis av kommunal revisjonsenhet, enten fordi det fremkommer klart av 
grunnlaget for bekreftelsen at den kan gis av kommunal revisjonsenhet eller fordi det i praksis er akseptert. 
Revisorloven gjelder ikke for kommunale revisjonsenheter eller for deres virksomhet. Derfor vil heller ikke 
bekreftelser som avgis av kommunal revisjonsenhet være omfattet av revisorloven." 
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