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MØTEINNKALLING   
 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 
 
Dato: 07.09.2016 kl. 18:00  
Sted: Rådhuset, møterom Krepsen  
Arkivsak: 15/00011  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

32/16 15/00273-7 Henvendelse til kontrollutvalget 18:00 

33/16 
15/00045-
11 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig 
revisor for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 

18:15 

34/16 
15/00045-
12 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 18:20 

35/16 
15/00049-
16 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 18:30 

36/16 
15/00049-
15 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017-2020 

19:15 

37/16 15/00052-1 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 20:15 

38/16 16/00017-9 Referater 20:30 

39/16 16/00018-9 Eventuelt 20:45 

 
Lørenskog, 26.08.2016 
 
John Arne Dalby 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                        Øystein Hagen  
                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

32/16 Henvendelse til kontrollutvalget 

Arkivsak-dok. 15/00273-7 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 32/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg:  
Henvendelse fra Karen Killingmoe. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra Karen Killingmoe. I 
henvendelsen rettes det kritikk til middagsmaten på sykehjem og for hjemmeboende 
eldre.  

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at Kontrollutvalget 
kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet 
så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at 
«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 
kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om 
saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og 
tilsyn med forvaltningen. For enhver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken 
representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse 
eller vedtaksoppfølging. 

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler 
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør 
være på systemkontroll. 

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den konkrete henvendelsene i møtet. 

Tilbake til sakslisten 
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33/16 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00045-11 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 33/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon
2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon

Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 

Tilbake til sakslisten 
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34/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00045-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 34/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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35/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - utkast 

Arkivsak-dok. 15/00049-16 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 35/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

Kontrollutvalget behandlet opplegg og fremdrift for overordnet analyse i møte den 27. 
januar 2016. Overordnet analyse ble behandlet i møtene 2. mars 2016 og 31. mai 
2016. I det sistnevnte møte foretok utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
de områdene man hadde identifisert som aktuelle for forvaltningsrevisjon. Områdene 
ble også rangert i prioritert rekkefølge. 

Den overordnede analysen har imidlertid identifisert flere områder enn det er 
ressurser til å få gjennomført forvaltningsrevisjon på. Kontrollutvalget vil her benytte 
andre kontrollformer. Plan for forvaltningsrevisjon er derfor også en overordnet plan 
for kontrollutvalgets arbeid. 

I plan for forvaltningsrevisjon er områdene rangert på årstall. Det er også tatt inn 
utvalgets tanker om vinklinger på en forvaltningsrevisjon. Den nærmere avgrensning 
av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved bestillingen av prosjektet. 
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Som utgangspunkt har planen et 4 års perspektiv. Det kan skje endringer som gjør at 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen ut i valgperioden. Derfor legges det 
opp til en revidering av planen etter 2 år. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at 
utvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i 
planen. Kontrollutvalget bør derfor bli delegert myndighet til å foreta endringer i 
planen. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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36/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 - 
utkast 

Arkivsak-dok. 15/00049-15 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 36/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. 

Vedlegg: 
1. Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017- 2020
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomheter u.off. Offl § 23, 4 ledd

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Aurskog-Høland lager overordnet analyse for 
selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
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På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

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

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

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

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og planen 
for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell fra 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges frem 
separat fra plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer risiko og vesentlighet for selskapene, 
og basert på drøftelsen så velger kontrollutvalget ut de selskapskontroller man 
planlegger å gjennomføre i perioden. Opplysninger om selskapene er tatt inn i 
kapitelet Faktaark selskaper. 
 
Etter nærmere vurdering har sekretariatet kommet til at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen av selskapene bør være unntatt offentlighet. Bakgrunnen er 
at enkelte av selskapene som vurderes er i en konkurransesituasjon. Møtet lukkes 
derfor under behandlingen av denne saken. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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37/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 

Arkivsak-dok. 15/00052-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 37/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Aurskog-Høland

kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike
Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets
forslag til ordningen for 2017.

Poster 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 95 000 90 000 

Arbeidsgiveravgift 14 000 13 000 

Andre utgifter 35 000 35 000 

Sum 144 000  138 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 197 606*) 192 476 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 373 328*) 1 407 961 

1 714 934 1 738 437 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende
budsjettet for Aurskog-Høland kommune 2017.

Vedlegg: 
1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2017.
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2017.

Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling 
til kommunestyret. 

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjon. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, arbeidsgiveravgift og 
andre utgifter. Det er foreslått å øke posten godtgjørelser kontrollutvalget med 5.000 
kr i 2017. Beregning av godtgjørelse til kontrollutvalget er basert på syv møter i året. 
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Revisjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir 
behandlet i representantskapets møte den 29.9.16. Foreløpig foreligger kun 
innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er Romerike Revisjon IKS totale 
budsjettramme satt til kr 25 695 000. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør 
samlet kr. 22 282 247. Betalingsmodellen bygger på et gradert fast grunnbeløp per 
kommune og resten etter innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For 
Aurskog-Høland kommune er det årlige tilskuddet for 2017 satt til kr 1 373 328. 
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS i 
forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om 
dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 
 
Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir 
behandlet i representantskapets møte 29.9.16. Foreløpig foreligger kun innstillingen 
fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er ROKUS totale budsjettramme satt til kr 3 043 
500. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet kr. 2 839 500. I 
budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 40 % etter folketall og 60 
% er fordelt likt og blir justert etter medgått tid ved årsslutt. For Aurskog-Høland 
kommune sin del vil dette utgjøre kr 197 606. 
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS i forbindelse med 
representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
 
Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 95 000  90 000 

 Arbeidsgiveravgift  14 000 13 000 

 Andre utgifter 35 000 35 000 

 Sum 144 000             138 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 197 606*)  192 476 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 373 328*) 1 407 961 

   1 714 934 1 738 437 

*) Ikke behandlet i representantskapet 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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38/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00017-9 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 38/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2016
2. Oversikt over saker til oppfølging 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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39/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00018-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 07.09.2016 39/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 





 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


27. januar 
Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – opplegg og fremdrift 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)  


 Henvendelse til kontrollutvalget – Bjørkelangen skole. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015  


2. mars 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem et utkast til 
overordnet analyse for 2017 - 2020. Kontrollutvalget drøfter 
risikoområder og vesentlighet. 


 Endelig rapport - Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


20. april 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Diskusjonsnotat for bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor områdene bygging av svømmehall, skole og helsehus. 


 Habilitet i kontrollutvalget  


31. mai (tir.) 
Kl. 18:00 


 Ordfører er invitert til å gi innspill på risikoområder i forbindelse med 
overordnet analyse 2017 – 2020 


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - kontrollutvalget sluttfører 
diskusjonen om risikoområder og vesentlighet, og prioriterer 
områder/tema samt hvordan utvalget vil jobbe med dem 


 Prosjektplan – tidligfase i utbyggingsprosjekter 


 Eierskapskontroll – Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS  


7. september 


Kl. 18:00 


 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 


 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017  


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 


 Henvendelse til kontrollutvalget 


19. oktober 


Kl. 18:00 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


 Rapportering fra RRI på ressurser 







 


Møte Saker 


23. november  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


2017   


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


utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 


interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


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


grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 


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


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


eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  


 


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


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


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


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


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


selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 


interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 


interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 


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


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


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


hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


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


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


kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


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


representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 


                                                             
1
 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 







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


kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 


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


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


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


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


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


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


 Måloppnåelse 


 Offentlige anskaffelser 


 Habilitet 


 Etikk og samfunnsansvar 


 Arbeidsmiljø 


 Økonomisk drift 
 


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


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


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


 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 


 Interkommunale selskap (IKS) 


 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 


 Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 


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


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


selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Aurskog-Høland kommune har i eiermeldingen beskrevet 18 eierskap (foruten stiftelser 


andelslag, BA-selskaper mv.). Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. 


Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse.  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med eiermeldingen for Aurskog-Høland er at eierskapsmeldingen skal gi en 


oversikt over kommunens eierskap og engasjement i ulike selskaper. Dette kan være 


aksjeselskaper, interkommunale selskaper, vertskommuneselskap, stiftelser mv. 


Eierskapsmeldingen skal gi anbefalinger om hvordan kommunen kan utøve et godt eierskap, 


god selskapsledelse og god kontroll av selskapene. Dette kan skje gjennom eiermøter, 


formålsdiskusjoner og selskapsstrategier. 


Kommunens første Eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 3. mai 2010. 


Eierskapsmeldingen er med dette dokumentet oppdatert i forhold til selskapene, KS-


anbefalingene er gjennomgått og tiltak i forrige melding er vurdert. 


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


kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


 Forvalter store økonomiske verdier 


 Utfører viktige kommunale oppgaver 


 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 


 Politisk interesse og prestisje 


 Betydning for omdømme 


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


ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


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


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


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


 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


 Negativ økonomisk utvikling 


 Negativ medieoppmerksomhet 







Kommunens eierskap 
Aurskog-Høland kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Aksjeselskap 


 Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS 


 ASVO Bjørkelangen AS 


 Bjørkelangen stasjon AS 


 Haldenvassdragets kanalselskap AS 


 Neverstua AS 


 Norasonde AS 


IKS (Interkommunale selskaper) 


 Romerike krisesenter IKS 


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 


 Romerike Revisjon IKS 


 Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) 


 Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 


Andre samarbeidsordninger 


 Barnevernsvakten på Nedre Romerike 


 Administrativt vertskommunesamarbeid på utvalgte områder i barnevernet 


 Beredskapsutvalg mot akutt forurensing. 


 Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) 


 Samarbeidsrådet på Nedre Romerike (SNR) 


 Skåningsrud skole og ressurssenter 


 Samarbeidsavtaler med Rømskog kommune 


Tidligere kontroller 
Det har vært gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Norasonde AS og 


Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS i forrige periode. Nedre Romerike Brann og Redning 


IKS (NRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere 


om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger. 


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


Selskap Involverte eiere 
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Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene hvor det er mange 


eiere.  


Utdyping av de enkelte prosjektene 
 


«Her fyller kontrollutvalget selv inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger».  


 


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


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


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


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


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


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


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


standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


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


tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 


kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 


kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


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


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


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


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


 


 


 


 







Faktaark selskaper 
 


Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Formål Gjeldende vedtekter er fastsatt av kommunestyret 15. juni 2015 
 


Selskapets formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring 
av eksisterende arbeidsplasser i Aurskog-Høland kommune, samt 
bidra til å profilere og markedsføre Aurskog-Høland som en 
interessant kommune å drive næringsvirksomhet i. 
Dette gjøres ved å erverve næringsområder for næringsformål og 
utvikle disse for videresalg og leie, og delta i byggevirksomhet av 
næringsbygg for salg eller utleie. 


Etablert 24.06.86. Reetablert i 1996 med formål å styrke 
næringsutviklingen i kommunen. 


Eierandeler 100 % (9314 aksjer). Samlet aksjekapital: kr. 9.314.000. 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd fra kommunen. 


Generalforsamling Aksjeselskap. Formannskapet er eierrepresentant på 
generalforsamlingen (vedtektenes § 6). Generalforsamlingen velger 
leder og nestleder i styret. 


Styret Styret består av 1 til 5 medlemmer. Størrelse på styret vedtas av 
generalforsamlingen. 
Styremedlemmer velges for en periode på to år. Dersom 
styret består av en person må det velges 
vararepresentant til styret. 
Dersom styret består av mer enn et medlem velger 
generalforsamlingen styrets leder og nestleder. Valg av leder og 
nestleder bør ikke skje i samme år. Det kan velges inntil to numeriske 
varamedlemmer til styret. 


Styremedlemmer Etter ordinær generalforsamling 08.06.2015 består styret av følgende 
medlem: 
Styreleder Endre Havnås, varamedlem Trygve Tamburstuen. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Nei 


Etiske retningslinjer AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap skal ha et 
verdigrunnlag som bygger på kommunens etiske 
retningslinjer. Jfr. vedtektenes § 8 pkt. c. 


Hovedkontor Bjørkelangen 


Adresse Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 


Organisasjons nr.:  


Telefon 63 85 25 00 


E-post adr.: Erik.bakke@ahk.no 


 


 



mailto:Erik.bakke@ahk.no
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ASVO Bjørkelangen AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Vedtekter  


Formål Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi et 
jobbtilbud. 
ASVO Bjørkelangen AS skal være leverandør av 
arbeidsmarkedstiltak. 


Vedtak om sammenslåing av 
ASVO Bjørkelangen AS og 
Neverstua AS 


Kommunestyret vedtok 3. november 2014 at selskapene bør slås 
sammen for stå bedre rustet til å møte fremtiden med hensyn til 
deltagerne. Kommunestyret ba de respektive generalforsamlinger å 
instruere styrene om å utarbeide fusjonsplaner. Arbeidet med 
fusjoneringen er under arbeid. 


Etablert 1993 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 160 aksjer (80 %) 
Rømskog kommune: 40 aksjer (20 %) 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd fra kommunene. 


Generalforsamling Generalforsamlingen består av 2 medlemmer, valgt fra hver av 
eierkommunene. 
Valg av representant for valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt. 


Styret Ved generalforsamlingen 2. juni 2015 ble sittende styre gjenvalgt 
med bakgrunn i planene om fusjonering med Neverstua AS. 
Det velges 5 styremedlemmer samt 1 representant fra de ansatte. 


Styremedlemmer Ingar Brokke, styreleder, Knut Lysaker, nestleder, styremedlemmer: 
Thor Haugerudbråten, Unni Skullerud Førrisdahl og Wenche Engh 
Udnesseter. Anniken Dahl er valgt fra de ansatte. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ikke uttrykt i dokumenter 


Etiske retningslinjer ASVO Bjørkelangen AS skal ha et verdigrunnlag som bygger på 
kommunens etiske retningslinjer. 


Hovedkontor Bjørkelangen 


Adresse ASVO Bjørkelangen AS, Stasjonsveien 27, 1940 
Bjørkelangen 


Organisasjons nr.: 966 324 708 


Telefon 63 85 38 00 


E-post adr.: post@asvobjl.no 


Web adresse www.asvobjl.no 


 


 


 


 


 



mailto:post@asvobjl.no

http://www.asvobjl.no/





Bjørkelangen stasjon AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Formål Selskapet skal ta vare på og utvikle Bjørkelangen stasjonsområde som 
kulturminne og friområde, basert på realisering av de verdier gjeldende 
reguleringsplan muliggjør og eventuelt tilskudd og gaver. 


Etablert Selskapet stiftet 30.03.2009. 
Bjørkelangen stasjon i ny prakt offisielt åpnet 10. juni 2010 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune 41% (500 aksjer) 
Høland Sparebank 41% (500 aksjer) 
Bjørkelangen Næringsforening 18% (200 aksjer) 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Samlet aksjekapital: kr. 1.200.000. 
Innskutt aksjekapital fra Aurskog-Høland kommune: kr. 500.000 


Generalforsamling En representant fra hver av eierne. Valg av representant for 
valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt. 


Styret Styret som skal består av 5 medlemmer; 2 fra Aurskog- Høland 
kommune, 2 fra Høland og Setskog sparebank og 1 fra Bjørkelangen 
næringsforening. 


Styremedlemmer Carl Fredrik Havnås, styreleder 
Styremedlemmer: John Sigurd Bjørknes, Per Ole Rønning, Anne 
Havnås og Ragnar Heide 
Valgt av generalforsamlingen 8. juni 2015 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ikke uttrykt i dokumenter. 


Vedtekter Vedtekter for selskapet fastsatt på stiftelsesmøte 30.03.09 


Etiske retningslinjer Ikke uttrykt i dokumenter 


Hovedkontor Høland og Setskog Sparebank 


Adresse Bjørkelangen Næringsforening, postboks 25, 1941 
Bjørkelangen 


Organisasjons nr.: 994 010 174 


Telefon 63 85 70 86 


E-post adr.: Styreleder Carl Fredrik Havnås: cfh@holand-sparebank.no 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



mailto:cfh@holand-sparebank.no





10 
 


Haldenvassdragets kanalselskap AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Vedtekter Sist revidert 7. juni 2011 


Formål Selskapets formål er drift og vedlikehold av selskapets anlegg samt 
utvikling av Haldenvassdraget og det som står i forbindelse med dette 
formål, herunder ivaretagelse av de kulturhistoriske verdier selskapet 
representerer, og således kunne tilby allmenheten 
opplevelsesprodukter og berørte kommuner og fylkeskommuner 
tjenester/ytelser knyttet til Haldenvassdraget. 
Kanalselskapet har overtatt alt ansvar for kommunal 
eiendom på Skulerud stasjon/brygge. 


Etablert 1852 – registrert i enhetsregisteret 1995 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 11 % 
Aksjekapital: kr. 356.998 
Øvrige aksjeeiere: Brukseierforeningen, Østfold fylkeskommune, 
Halden kommune, Marker kommune, Aremark kommune og 
andre private aksjonærer. 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Kr. 322.000 (2015). 


Generalforsamling På generalforsamlingen representerer hver aksje èn stemme. Valg av 
representant for valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt. 


Styret Styret består av 7 medlemmer. 


Styremedlemmer Styreleder Helge Kolstad, nestleder Jan A. Mærli, Nils Henrik 
Olsson, Jacob Natvig Skolleborg, Eirik Milde, Marcus Lundqvist, 
Anders Haneborg. 


Valgt på generalforsamling 10. juni 2015 


Instruks for styret og daglig 
leder 


 


Etiske retningslinjer  


Hovedkontor Ørje, Marker kommune 


Adresse Haldenvassdragets kanalselskap AS, Postboks 140, 1871 Ørje 


Organisasjons nr.: 912 266 168 


Telefon 69 81 12 00 


E-post adr.: info@haldenkanalen.no 


Web adresse www.haldenkanalen.no 


 


 
 


 


 


 



mailto:info@haldenkanalen.no

http://www.haldenkanalen.no/





Neverstua AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Vedtekter Sist revidert 5. juni 2012 


Formål Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi et 
tilrettelagt jobbtilbud. 
Selskapet skal være leverandør av arbeidsmarkedstiltak. 


 
Gi bistand og omsorg til deltakere med hjelpebehov, gi bistand 
og omsorg til deltakere med hjelpebehov. 


Vedtak om sammenslåing av ASVO 
Bjørkelangen AS og Neverstua AS 


Kommunestyret vedtok 3. november 2014 at selskapene bør slås 
sammen for stå bedre rustet til å møte fremtiden med hensyn til 
deltagerne. Kommunestyret ba de respektive generalforsamlinger å 
instruere styrene om å utarbeide fusjonsplaner. 


Etablert 1978 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 100 %. 
Aksjekapital: kr. 300.000 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd fra kommunen 


Generalforsamling Formannskapet 


Styret Ved generalforsamlingen 2. juni 2015 ble sittende styre gjenvalgt 
med bakgrunn i planene om fusjonering med ASVO Bjørkelangen 
AS. 
Styret består av 5 medlemmer samt 1 representant fra de ansatte. 


Styremedlemmer Knut I. Bakke, styreleder, Lene Malnes, nestleder, styremedlemmer: 
Bjørn Øisjøfoss, Bjarne Bergsjø, Susann Grepperud samt Morten 
Johansen fra de ansatte. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ikke uttrykt i dokumenter 


Etiske retningslinjer Neverstua AS skal ha et verdigrunnlag som bygger på 
kommunens etiske retningslinjer. 


Hovedkontor Løken 


Adresse Neverstua AS, Postboks 78, 1961 Løken 


Organisasjons nr.: 959 827 303 


Telefon 63 85 41 00 


E-post adr.: neverstu@online.no 


Web adresse www.neverstua.no 


 


Kommunestyret vedtok 10.02.14 at det settes i gang et arbeid med å vurdere hensiktsmessigheten i 


organiseringen av dagens to arbeidsmarkedsbedrifter. I kommunestyret 03.11.15 ble vedtatt at 


selskapene ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS skal fusjoneres. Formannskapet og ordfører i 


Aurskog- Høland kommune instrueres til å pålegge styrene til å gjennomføre fusjonen. 


  


 


 



mailto:neverstu@online.no

http://www.neverstua.no/
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Norasonde AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Formål Selskapet har en forretningsmessig målsetning om å tilby yrkesrettet 
opplæring og kvalifisering samt å styrke deltakernes kompetanse og 
arbeidsevne. All aktivitet er styrt mot ordinært arbeid eller 
studieaktivitet samt å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med 
et særskilt tilretteleggingsbehov 


Etablert 1960 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune 5 %. Akershus fylkeskommune 25,16  %, 
Skedsmo kommune 20,19 %, Lørenskog kommune 14,36 %, Nittedal 
kommune 10,17 %, Rælingen kommune 9,0 %, Sørum kommune 7,41 
%, Fet kommune 5,93 %, Gjerdrum kommune 2,21 %, Norsk Folkehjelp 
0,32 


% og Rømskog kommune 0,25 % 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd utbetales fra Aurskog-Høland kommune 


Generalforsamling Hver medeier har en representant. Valg av representant for 
valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt 


Styret Det består av 5 til 7 medlemmer, og velges på 
generalforsamlingen 


Styremedlemmer Trond O. Rangnes, styreleder, Trine Nordstrøm, nesteleder, aksjonær 
valgte styremedlemmer: Marit Heiberg, Ola Løberg, Frank Sagvik, 
ansattvalgte styremedlemmer: Johnny Skjærvø og Bjørn M. Haug 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Instruks for styret, daglig leder og valgkomitè foreligger 


Vedtekter Sist vedtatte: Generalforsamling 12. mai 2015 


Etiske retningslinjer Ja. Ligger tilgjengelig på selskapets hjemmeside 


Hovedkontor Skedsmokorset 


Adresse Industriveien 14, postboks 144, 2020 Skedsmokorset 


Organisasjons nr.:  


Telefon 64 83 66 00 


E-post adr.: post@norasonde.no 


Web side www.norasondegruppen.no 


 


 


Romerike krisesenter IKS 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 


Formål Selskapets formål er blant annet å gi midlertidig botilbud og rådgivning 
til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler i nære 
relasjoner. 


Etablert 2010. 


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



mailto:post@norasonde.no

http://www.norasondegruppen.no/





Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 5,7 % 


Tilskudd Deltakerkommunene skyter inn innskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene. 


Representantskap 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Hver av eierkommunene oppnevner en representant med ett 
varamedlem hver. 


Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant: Roger Evjen 
Vararepresentant: Rune Skansen 


Styret 12 medlemmer hvorav et medlem er valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomitè. 


Styremedlemmer Bente Skulstad Austrått (styreleder), Erland Vestli, Tone W. Trøen, Dag 
Jørgensen, Sissel Ryen, Elin M. Udnes (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Nei. 


Etiske retningslinjer Nei. 


Hovedkontor Skedsmo kommune. 


Adresse Gudleivsvei 2, 2015 Leirsund 


Telefon 63 81 41 78 


Nettadresse www.romerike-krisesenter.no 


 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 


Formål Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse 
at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og 
at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og 
lage planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sekretariatet 
kan utføre eierskapskontroll. 


Etablert 2012 


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


Eierandeler Aurskog-Høland kommune har en eierandel på 5,9 % i Romerike i det 
interkommunale selskapet Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Øvrige 
deltaker kommuner er: Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 


Tilskudd/økonomi Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 
40 % fordeles etter innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar 
og 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene. 



http://www.romerike-krisesenter.no/
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Representantskap Til representantskapet velger hver medeier ett medlem med personlig 
varamedlem. 
Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, dog 
slik at hver representant fungerer inntil vedkommende deltaker har valgt ny 
representant. 
Hver representant har én stemme. 


Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant: Roger Evjen 
Vararepresentant: Geir Olsen 


Styret Styret består av 3 medlemmer som velges av representantskapet 


Styremedlemmer Torgun Bakken, styreleder, 
Torbjørn Rud, nestleder 


Bjørn Arne Tronier, styremedlem 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Styreinstruksen er vedtatt (i styret 25.10.12 og) av representantskapet 
24.4.13, og er vedlagt. 
Instruks for daglig leder ble vedtatt av styret 25.10.12. 
Daglig leder er Mona Moengen 


Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt av styret 23.9.14, og ligger på våre 
nettsider: 


Hovedkontor Lørenskog rådhus, 


Adresse Postboks 304, 1471 Lørenskog 


Telefon  


Organisasjons nr. 898 704 262 


 


 


Romerike Revisjon IKS 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 


Formål Selskapets formål er gjennom samhandling med folkevalgte og 
administrasjon, og gjennom kontrollvirksomhet bidra til å styrke 
tilliten til kommuneforvaltningen på Romerike. Selskapet skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan også 
brukes av kommunene til andre aktuelle oppdrag utover de 
lovbestemte. 


Etablert Stiftelsesdato: 15.05.13 


Deltakere Øvrige deltakerkommuner er: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet, Sørum, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Nannestad, 
Eidsvoll og Hurdal. 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune har en eierandel på 5,9 % i Romerike 
Revisjon IKS. Eierandelen baseres på folketallet i kommunene. 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Deltakerkommunene skal årlig yte et driftstilskudd til selskapet. 
Driftstilskuddet består av et fast grunnbeløp og et variabelt 
tilskuddsbeløp som fastsettes nærmere i en eieravtale. Det variable 
tilskuddet skal revideres hvert fjerde år. Representantskapet vedtar 
rammer for virksomhetens låneopptak begrenset oppad til 4 mill. 
kr. 


Representantskap Hver deltakerkommune oppnevner èn representant og 
personlig vararepresentant til representantskapet. 







Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant: Roger Evjen 
Vararepresentant: Geir Olsen 


Styret Styret består av 6 medlemmer hvorav fem er eiervalgte og ett 
medlem er valgt av og blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (styreleder), Arne Bruknapp, Erik Myrher, 
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli og Øyvind Schage Førde 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Styreinstruks/reglement for styret, vedtatt i 
representantskapet 19.09.13 
Instruks til daglig leder, vedtatt i styret 30.11.15. Daglig 
leder: Nina Neset. 


Etiske retningslinjer Selskapet benytter Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 
sine etiske retningslinjer, disse er benyttet fra oppstarten av 
selskapet. 


Hovedkontor Jessheim 


Adresse Ringveien 4, 2050 Jessheim 


Organisasjons nr.: 913 150 619 


Telefon 66 10 69 00 


E-post adr.: postmottak@romerikerevisjon.no 


 


 


Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale 
gjeldende fra 1. januar 2014. 


Formål Ivareta de plikter og oppgaver eierkommunene er pålagt vedrørende 
brann- og redning, samt sivilforsvarsoppgaver etter brann- og 
eksplosjonsvernloven m/ forskrifter og forurensningsloven m/ forskrifter. 
NRBR driver også 110-sentralen på Romerike. 


Etablert 1 januar 1992. 


Deltakere Lørenskog, Rælingen, Skedsmo Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog- Høland 


Eierandeler Aurskog-Høland: 7,83 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd NRBRs budsjett består av fire adskilte budsjettområder; brannvesen, 
feiervesen, sivilforsvar og 110-sentral. Disse budsjettområdene skal hver for 
seg drives i balanse slik at samtlige direkte og indirekte kostnader fullt ut 
dekkes av de kommuner som kjøper tjenestene. 
Tilskuddet til brannvesenet fordeles i henhold til folketallet i hver 
kommune. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld 
samt likviditetsformål med en ramme for samlet låneopptak på kr 15 000 
000. 


Representantskap Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 14 
medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantene velges 
for 4 år om gangen, og valgene følger kommunevalgperioden. 



mailto:postmottak@romerikerevisjon.no
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Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant nr. 1: Roger Evjen 
Fast representant nr. 2: Anette Østgård Tønsberg 
Personlig vararepresentant for nr. 1: Geir Olsen 
Personlig vararepresentant for nr. 2: Elisabeth Rye 
Fast representant nr. 1 forvalter Aurskog-Høland kommune sin stemmerett. 
Fast representant nr. 2 forvalter stemmeretten dersom fast representant 1 
har forfall. Personlig vararepresentant for fast representant 1 forvalter 
stemmeretten dersom begge de faste representantene har forfall. Personlig 
vararepresentant for fast representant 2 forvalter stemmeretten dersom 
begge de faste styremedlemmene og personlig varamedlem for fast 
representant 1 har forfall. 


Styret (november 2013) Marit Helene Ekvold (leder), Rune Holter (nestleder), Astri Aas- Hansen, 
Halvor Bing Lorentzen, Elisabeth Bødtker Larsen, Morten Thoresen 
(ansatt repr) og Per Kristian Kneppe (ansatt repr). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


Hovedkontor Lørenskog kommune 


Adresse Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon/faks 67 91 04 00 / 67 91 04 01. 


Nettadresse www.nrbr.no 


 


 
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 
Selskapsavtale gjeldende fra 18.03.15 


Formål På vegne av eierkommunene å drive mottak, innsamling, transport, 
behandling og omsetning av avfall fra eierkommunene. 
ROAF drives etter selvkostprisnippet hva gjelder husholdningsavfall. 


Etablert 4. juni 1991 


Deltakere Fra 1.1.15 er kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, 
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. 


Eierandeler Aurskog-Høland: 8,36 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Hovedramme for selskapets 
virksomhet 


Selskapsavtalen. Lov om interkommunale selskaper og 
forurensningsloven m/ forskrifter. 


Driftstilskudd Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for 
kommunene, fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler 
fastsatt av representantskapet. 


Låneopptak Styret kan oppta lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av 
representantskapet. 


Representantskap Representantskapet er selskapets høyeste organ. Hver kommune deltar 
med to representanter med personlige vararepresentanter. Disse velges for 
4 år, og valget følger kommunevalgperioden. Kommunen har 
instruksjonsrett overfor sine representanter. 



http://www.nrbr.no/





Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: Fast 
representant nr. 1: Roger Evjen, ordfører Fast 
representant nr. 2: Simen Solbakken 
Personlig vararepresentant for nr. 1: Geir Olsen, varaordfører 
Personlig vararepresentant for nr. 2: Rune Jørgensen 


 
Fast representant nr. 1 forvalter Aurskog-Høland kommune sin 
stemmerett. 
Fast representant nr. 2 forvalter stemmeretten dersom fast 
representant 1 har forfall. 
Personlig vararepresentant for fast representant 1 forvalter 
stemmeretten dersom begge de faste representantene har forfall. 
Personlig vararepresentant for fast representant 2 forvalter 
stemmeretten dersom begge de faste styremedlemmene og personlig 
varamedlem for fast representant 1 har forfall. 


Styret Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer samt ett 
medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Etter selskapsavtalen benyttes valgkomitè ved valg av medlemmer til 


styret. Valgkomiteen velges av avtroppende representantskap. 


Styremedlemmer  


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja. 


Hovedkontor Skedsmo kommune. 


Adresse Postboks 98, 2021 Skedsmokorset 


Telefon/faks 64 83 57 20 / 64 83 57 30 


Organisasjons nr.: 965 075 364 


Nettadresse www.roaf.no 


E-post adr.: firmapost@roaf.no 


 


Barnevernsvakten på Nedre Romerike 
 


 


Formål: Barnevernvaktens formål er å være tilgjengelig barneverntjeneste for 


barn, unge og deres pårørende i akutt krise, utenfor ordinær kontortid 


for kommunens barneverntjenester. 


Etablert: 26. april 2004. 


Eier: Lørenskog kommune. 


Samarbeidskommuner: Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland, 


Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Nes, Eidsvoll og Skedsmo. 


Rammer: Samarbeidsavtalen av 26.april 2004. Revidert avtale vedtatt i 


kommunestyret 25.11.2015, sak 129/15. 


Lokalisering: Lillestrøm politistasjon, Romerike politidistrikt 



http://www.roaf.no/

mailto:firmapost@roaf.no
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Kontaktutvalget: 9 medlemmer: 3 politisk valgte representanter fra 


samarbeidskommunene med vara, 2 representanter fra kommunenes 


administrasjon med vara, 2 representanter fra Romerike politidistrikt, 


leder for barnevernvakten Romerike politidistrikt og kommunaldirektør 


fra tilhørende sektor i Lørenskog kommune. Representantene fra 


samarbeidskommunene velges for 4 år, med personlig vara. 


Valgperioden følger kommunevalgperioden. Kontaktutvalgets 


funksjonstid er til 01.04 året etter kommunevalget, for å sikre utvalgets 


drift fram til valg av nye representanter. ØRU og SNR samarbeider om 


valg av representanter. Se avtalen om dette. Lørenskog kommune 


holder sekretær for utvalget. 


Samarbeidsutvalget: Består av en representant fra barneverntjenesten i hver av 


samarbeidskommunene og en representant for Romerike politidistrikt. 


Den som velges/møter bør ha myndighet til å uttale seg på kommunens 


vegne. 


Samarbeidsutvalgets oppgaver: Samarbeidsforumet skal motta aktuell informasjon, drøfte og gi uttalelse 


om saker av barnevernfaglig karakter. Dette kan blant annet omfatte 


måter arbeidet ved barnevernvakten eller samarbeidet med 


brukerkommunene utføres på og den faglige standarden og kvaliteten på 


tjenestene. 


 


Den enkelte samarbeidskommune kan melde saker til møtet. 


 
Samarbeidsforumets uttalelser skal rettes til Lørenskog kommune som 


eier. Lørenskog kommune sørger for at referat fra møtene formidles til 


brukerkommunene. 


 


Samarbeidsforumet skal ha inntil to møter hvert halvår. Møtet kan 


avlyses dersom det ikke er aktuelle saker til drøfting. Lørenskog 


kommune kaller inn til møtene og sender ut eventuelle saksdokumenter 


senest 1 uke før møtet. Innkallinger og referater sendes kommunens 


postmottak til orientering. 


Administrasjon: Lørenskog kommune er vertskommune og har ansvar for den daglige 


administrasjonen og drift av Barnevernvakten Romerike politidistrikt. 


Dette innebærer ansvar for å levere de tjenester som er beskrevet i 


denne avtalen. Lørenskog kommune fastsetter hvilken sektor 


barnevernvakten skal tilhøre, og hvem som er lederens nærmeste 


overordnede. Administrative og økonomiske fullmakter for leder av 


barnevernvakten fastsettes av kommunestyret i Lørenskog, i den 


utstrekning det ikke ligger til sektor/overordnet leder å foreta 


delegering. Se nærmere bestemmelser i avtalen om ansvar for tiltak og 


mottaker av klage. 


Kostnader: Kostnader i forbindelse med deltakelse i samarbeidsutvalg og 


kontaktutvalg bæres av den enkelte kommune. Kostnader i forbindelse 


med gjennomføring av møter, bevertning og sekretariatskostnader 


innarbeides i budsjettet for barnevernvakten. 







Avtalens varighet: Avtalen er uten tidsbegrensning. Enhver part kan skriftlig si opp avtalen 


med ett års varsel. Endringer i avtalen krever enighet mellom alle 


tilsluttede kommuner. 


Adresse: Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm. 


Telefon/fax: 64 84 20 00 


Nettside: Ingen. 


Rettslige rammer: Samarbeid på kontrakt. 


 


 
Administrativt vertskommunesamarbeid på utvalgte områder i barnevernet  
 


 


Organisasjonsform: 
Kommunelovens § 28 b. A-H kommune er vertskommune for advokatordningen og Fet kommune for 
ressursteamet. Kostnadene fordeles iht en fordelingsnøkkel basert på folketallet i kommunene pr 01.01. 
hvert år.  


 


Formål: 
Formålet er å organisere et forpliktende samarbeid om felles drift på utvalgte saksområder innen 
barnevernet for å få en organisasjon som utgjør et robust fagmiljø og derigjennom gir stabile og effektive 
tjenester til brukernes beste. Samarbeidet omfatter etablering av et ressursteam og en advokatordning. 


 


Deltakerkommuner: 
Kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Avtalen trådte i kraft fra 1. juni 2012. Ny evaluering av avtalen 
foretas i 2017. 


 


Beredskap mot akutt forurensing.  
 


 


Formål:  Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ha 


ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter mot 


akutt forurensning i henhold til forurensningslovens § 44 


annet ledd. 


 Virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak når en 


beredskapssituasjon inntreffer. 


 Virksomheten skal planlegge og samordne 


beredskapsarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for 


opplæring av personell, anskaffelse av utstyr, planlegging av 


øvelser, evaluering av aksjoner av type 2 og 3. 


Etablert: Vedtatt på IUAs årsmøte 11.05.2009. KST-vedtak 88/09, 18.11.2009 
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Deltakere: Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal, 


Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, 


Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes kommuner. 


Eierandel: Eierandel i virksomheten er fastsatt i forhold til innbyggertallet i de 
deltakende kommuner. 


 


Eierandelen fordeler seg slik mellom eierkommunene (folketall pr. 
30.06.08): 


 


Kommune Innbyggere % eierandel 
Aurskog-Høland: 14 126 4,91 


Eidskog: 6 400 2,23 
Eidsvoll: 20 123 7,00 
Fet: 10 081 3,51 
Gjerdrum: 5 514 1,92 


Grue: 5 070 1,76 
Hurdal: 2 612 0,91 
Kongsvinger: 17 384 6,05 
Lørenskog: 32 119 11,17 
Nannestad: 10 706 3,72 
Nes: 18 591 6,47 
Nittedal: 20 405 7,10 
Nord-Odal: 5 090 1,77 
Rælingen: 15 297 5,32 
Skedsmo: 46 339 16,12 
Sør-Odal: 7 797 2,71 
Sørum: 14 753 5,07 
Ullensaker: 27 598 9,60 
Åsnes: 7 603 2,65 


287 428 100,00 
 


Eierandelen skal justeres årlig i forhold til endringer i folketallet per 
31.12. 


Rammer: Vedtektene vedtatt 18.11.2009 av kommunestyret, sak 88/09 


Lokalisering: Lørenskog kommune. 


Årsmøtet Virksomhetens øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen 


31.5. Hver av eierkommunene utnevner en representant til årsmøtet. 


 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er 


tilstede og disse representantene representerer minst 2/3 av 


eierandelen. 


 


Årsmøtet fastsetter virksomhetens budsjett herunder størrelse på 


kommunens tilskudd, virksomhetsplan for kommende periode samt 


behandler virksomhetens årsrapport. 







Styret: Styret skal ha følgende sammensetning: 


 
- Brannsjefen i NRBR med personlig varamedlem 


- 4 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av 


årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. (2 fra hvert distrikt) 


- 2 medlemmer med personlig varamedlem utpekt av politiet. 


(1 fra hvert distrikt) 


- Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år. 


Styrets oppgaver: Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og 


rapportering herunder årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for 


at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan og at 


denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret skal påse at 


personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til 


skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt 


nødvendig utdannelse og får muligheten til å perfeksjonere seg slik at 


beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver. 


Administrasjon: Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har ansvar 


for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Sekretariatet er tillagt 


NRBR. 


Innskudd/tilskudd: Tilskuddet til selskapet skal fordeles etter antall innbyggere i 


kommunen pr. 31.12 i foregående år. 


 


Eierne gjør ingen innskudd til virksomheten. 


Virksomheten har ikke anledning til å ta opp lån. 


Uttreden: Eventuell uttreden av virksomheten skal skje i henhold til 


kommunelovens § 27 nr. 3, og kan tidligst skje årsskiftet etter at 


ordinært årsmøte er meddelt kommunens vedtak om uttreden. 


Adresse: Pr. november 2012: Leder Jan Gaute Bjerke, Nedre Romerike brann- 


og redningsvesen, IKS, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon: Telefon: 67 91 04 00, mobil 917 53 153. Oppdatert telefonliste finnes 


på nettsiden til NRBR. 


Nettside: http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/  


Rettslige rammer: Kommunelovens § 27, lov av 13. mars 1981 nr. 6 Forurensningsloven 


og forskrifter, og Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002. 


Sørum kommunes forventninger: Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ivareta 


kommunens beredskapsplikter mot akutt forurensning i henhold til 


forurensningslovens § 44 annet ledd. 


 


Aurskog-Høland har ikke oppnevnt representant for valgperioden 2015-2019. 
 



http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/
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Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) 
 


 


Organisasjonsform: 
Administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28 - 1b). Kommunestyret 


delegerer sin myndighet etter kommuneloven § 28-1 b) nr 3 til rådmannen som instrueres til å videredelegere 


denne til rådmannen i vertskommunen (Sørum). 


Ny avtale vedtatt av kommunestyret 03.11.14 (sak nr. 56/14). 


 
Formål: 
Å organisere et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk 
gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette bl.a. oppnå 


 


 Storkundefordeler ved å opptre som én kunde 


 Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler 


 Redusert antall leverandører og fakturamengden 


 Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet 
 


Deltakerkommuner: 


Sørum, Fet, Enebakk, Rælingen, Nittedal og Aurskog-Høland. 


 


Kommunens eierandel: 
Ingen eierandel. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Samarbeidsavtalen kan sies 
opp med ett års varsel. 


 


 


Samarbeidsrådet på Nedre Romerike (SNR) 
 


 


Formål: Samarbeidet skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige 


interesser for de 7 kommunene på Nedre Romerike samt Akershus 


fylkeskommune. Slike felles regionale interesser nedfelles i mål- og 


strategiprogram som utarbeides for hver kommunestyreperiode. 


Etablert: 1998 


Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog- 


Høland, samt Akershus fylkeskommune. 


Rammer: SNR er et selvstendig juridisk organ. Vedtekter vedtatt av styret 


24.01.2012, sist endret av styret 14.11.2013. Se sak 1/14 fra Ø/A-møte 


15.1.2014. Vedtektene har bestemmelser om valg, valgbarhet,  


løpende forvaltning, vedtektsendringer m.m. 


Årsmøte: SNRs øverste organ og består av medlemmenes 


formannskap/fylkesutvalg. Hver deltaker har en stemme på årsmøtet. 







Styret: Styret er det utøvende organ for SNR. Styret består av 


ordførerne/fylkesordførerne fra deltagerkommunene/-fylket. Styret 


arbeider innenfor de fullmakter ordførerne/fylkesordførerne har fra 


egen kommune. 


Rådmannsgruppen: Rådmannsgruppen består av medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn, 


eventuelt stedfortreder, og bistår og rådgir sekretariatet i saker som 


sekretariatet deretter innstiller og fremsender styret. 


Daglig leder/sekretariat: Sekretariatet ledes av daglig leder. Administrativ koordinering, 


saksbehandling og sekretariatstjenester. 


Kostnader: Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent bestående av en fast del 


og en variabel del som fastsettes og bygger på innbyggertall ved 


budsjettårets begynnelse. Styret kan vedta særskilt finansiering av 


tiltak/satsninger. 


Uttreden: Beslutning om å melde seg ut av SNR må varsles til styret med en frist 


på minst ni måneder før uttreden. Eventuell utmeldelse kan tidligst 


iverksettes fra førstkommende årsskifte. 


Adresse: Styreleder: Hilde Thorkildsen, Nittedal kommune, Moveien 1, 1482 


Nittedal 


Telefon: Hilde Thorkildsen, mobil: 489 92 167 


Nettside: https://www.sfnr.no 


Rettslige rammer: Interkommunalt samarbeid etter lov av 25. september 1992 nr. 107 


om kommuner og fylkeskommuner § 27. 


 


 


Skåningsrud skole og ressurssenter 
 


 


Organisasjonsform: 
Interkommunalt samarbeid mellom Sørum, Nes og Aurskog-Høland kommuner etter kommunelovens § 27. 


 


Formål: 
Skolen skal være et ressurssenter for spesialundervisning. 


 


Kommunens eierandel: 
Kommunen er forpliktet til å dekke årlige driftskostnader beregnet ut fra et avtalt elevtall. Nye 
investeringer skal dekkes av deltakende kommuner med 1/3 på hver etter forutgående vedtak i 
eierkommunene. 


 


Virksomhet: 
Skolen drives etter gjeldende vedtekter er fra 1. januar 2001. 1.1.16 har skolen 51 elever. Sørum 
kommune er vertskommune for skolen. 
En kommune kan trekke seg ut med ett års skriftlig varsel. 



https://www.sfnr.no/
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Styrerepresentasjon og samarbeidsutvalg 
Styret består av rådmennene (delegert til kommunalsjef) i eierkommunene. 


 


Samarbeidsutvalget består av èn politiker fra hver kommune, to representanter for det pedagogiske 
personalet, èn fra de andre ansatte, to representanter fra foreldrerådet samt rektor. 


 


Fast representant som politiker: Ikke valgt for valgperioden 2015-2019. 
 


 


Samarbeidsavtaler med Rømskog kommune 


  


 


Det er inngått avtaler om kjøp av tjenester på en rekke områder: kjøp av skoletjenester, samarbeid om PPT, 


håndtering av avfall, jordmortjenester, helsesøstertjenester, legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste, 


brann- og redningsberedskap, brannforebyggende arbeid og feiertjenester, samt intensjonsavtale om 


helsehus. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Kilder: 
Eierskapsmelding 2016 for Aurskog-Høland kommune 


Proff.no 


Brønnøysundregisteret 


Politiske behandlinger 


Årsmelding/årsrapport 2015 


Tidligere eierskapskontroller  


 

























                                                                  


 


 


Budsjett 2017 
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1 Om Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 


Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) ble stiftet 26.3.12. Selskapet er 
sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 


Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 
Sørum, Ullensaker kommuner.  


 
Selskapet er opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. 
Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper jf. 


selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter diss prinsippene.  


1.1 Sekretariatets oppgaver  


Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 


saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes 
vedtak blir iverksatt. Sekretariatet utfører overordnet analyse og lager planene 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg utfører sekretariatet 


undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vi er en viktig faglig ressurs og 
diskusjonspartner for utvalgene og er det operative leddet som står for dialogen 


med rådmannen og revisjonen.  
 


I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  


1.2 Bemanning 


Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 
oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har for tiden noe ledig kapasitet, og selger 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  


2 Budsjettforutsetninger  
De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 


selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 
pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  
 


Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 


signaler. Regjeringen anslår i RNB nasjonal lønnsvekst i 2017 til 2,8% og en 
deflator på 2,7%. Rokus har en lønnsandel på 80 %. Vi har derfor lagt til grunn 


en justering av kommunenes betaling på 2,7 % i 2017. 
 
Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2017.  


 
3 Budsjett 2016 


3.1 Utgifter 
For å harmonisere styrehonoraret andre styrer på Romerike, vedtok 
representantskapet å nedjustere satsene for godtgjøring møtegodtgjørelse i R-


sak 3/16: 
 Styrets leder: kr 50 000,- 


 Nestleder: Kr 25 000,- 
 Styremedlemmer: Kr 20 000,- 
 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 
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Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 


nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 
 Representantskapets leder: Kr 15 000,- 


 Nestleder: Kr 5 000,- 
 


3.2 Inntekter  


Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Vi har i 
samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en tilskuddsøkning på 2,7 % fra 


2016 til 2017, noe som samlet utgjør 73 700 kroner.  
 


Kommunenes betaling for sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 


 Kommuner 2017 2016 2015 


Aurskog Høland  197 606  192 476 183 897 


Eidsvoll  228 474  222 542 212 623 


Fet  178 491  173 856 166 107 


Gjerdrum  158 070  153 966 147 103 


Hurdal  142 625  138 922 132 730 


Lørenskog  280 032  272 762 260 604 


Nannestad  181 320  176 612 168 741 


Nes  217 632  211 981 202 533 


Nittedal  227 168  221 270 211 408 


Rælingen  203 214  197 938 189 115 


Skedsmo  350 840  341 731 326 499 


Sørum  203 695  198 406 189 563 


Ullensaker  270 333  263 314 251 578 


Sum  2 839 500  2 765 775 2 642 500 


 
 


Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker er 
budsjettert med 150 000 kroner. Avtalen varer til høsten 2017 med opsjon på 


forlengelse i 2 år. 
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Driftsbudsjett      


  B 2017 JB 2016 B2015 R 2015 


Driftsinntekter         
Salgsinntekter          150 000           140 000           140 000       -237 391  


Refusjoner           53 000            62 000            75 500         -38 715  


Overføringer       2 839 500        2 765 775        2 642 500    -2 583 495  


Sum driftsinntekter       3 042 500        2 967 775        2 858 000    -2 859 600  


          


Driftsutgifter         


Lønn inkl. sosiale utgifter       2 461 500        2 419 500        2 271 500     2 183 800  


Kjøp av varer og tjenester          528 000           490 000           515 000        401 532  


Overføringer           53 000            62 000            75 500          38 715  


Sum driftsutgifter       3 042 500        2 971 500        2 862 000     2 624 046  


          


Driftsresultat                  -               -3 725             -4 000       -235 554  


          


Finansposter         


Renteinntekter             1 000              5 225              5 000         -36 900  


Sum finansposter             1 000              5 225              5 000         -36 900  


          


Motpost kalkulatoriske avskrivninger         


          


Ordinært resultat             1 000              1 500              1 000       -272 454  


          


Interne finansieringstransaksjoner         


Avsetninger         


Bruk av tidligere avsetninger         


     


Bruk av fond                  -               -61 508  
Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet             1 000              1 500              1 000              505  


          


Regnskapsmessig resultat 0  0  0  -334 467  


         


         


         


Ramme for virksomheten       3 043 500        2 973 000        2 863 000    


(sum driftsutg. + sum finansutgifter)         
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Investeringsbudsjett 


    


Konto  B 2017 B 2016 B 2015 


    
UTGIFTER       


Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 
Dekning tidligere års 
underskudd       


Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 


        


Finansiering       


        


        


Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 


Bruk av disposisjonsfond       


Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 
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Detaljert budsjett 
Konto/   2017 JB 2016 2016 R 2015 


  UTGIFTER         


10100 Lønnsutgift faste stillinger 1 755 000 1 698 000 1 698 000 1 607 000 


10800 Godtgjørelse styret og valgkom 125 000 152 000 152 000 131 800 


  Sum lønn 1 880 000 1 850 000 1 850 000 1 738 800 


           


10910 Arbeidsgivers andel pensjon 280 000 270 000 270 000 165 000 


10911 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 000 


10999 Arbeidsgiveravgift 300 000 298 000 298 500 279 000 


  Sum sosiale utgifter 581 500 569 500 570 000 445 000 


  Sum lønn og sosiale utgifter 2 461 500 2 419 500 2 420 000 2 183 800 


           


11010 Kontorutgifter/rekvisita  10 000 19 000 19 000 7 245 


11020 Kopiering/papir/toner 10 000 25 000 25 000 6 266 


11030 Abonnementer 10 000 10 000 10 000 7 589 


11031 Faglitteratur 2 000 2 000 2 000 0 


11151 Bevertning 15 000 7 000 7 000 13 194 


11210 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 5 000 1 994 


11290 Diverse driftsutgifter 20 000 20 000 20 000 17 073 


11312 Mobiltelefon (inkl pc) 10 000 8 000 8 000 8 037 


11320 Porto  5 000 10 000 10 000 11 191 


11412 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 10 000 4 477 


11510 Kurs og konferanser 100 000 90 000 90 000 75 266 


11511 Eget kursarrangement 7 000 10 000 10 000 1 620 


11603 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 5 670 


11610 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 50 000 40 000 40 000 45 417 
11701   Diverse utlegg (ikke oppg pl)  15 000     10 521 


11732 Transport, off. kommunikasjon 20 000 15 000 15 000 6 793 


11862 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 417 


11910 Husleie 50 000 50 000 50 000 40 350 


11964 Kontingenter  47 000 45 000 45 000 41 272 


11970 Datautstyr/programvare 15 000 10 000 10 000 17 116 


11989 Avgifter, gebyrer 5 000 1 000 1 000 819 


12420 Driftsavtale IT - arkiv 55 000 51 000 51 000 25 782 


  Sum kjøp i tjen. produksj. 463 000 430 000 430 000 349 109 


           


12704 Revisjon 25 000 20 000 20 000 18 375 


13721 Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 40 000 40 000 40 000 34 048 


  Sum kj. av tjen.erstatter egenprod. 65 000 60 000 60 000 52 423 


           


14290 Betalt mva  53 000 62 000 62 000 38 715 


  Sum momskomp 53 000 62 000 62 000 38 715 


           


15400 Avsetning til disposisjonsfond         


15700 Overføring inv.regnsk 1 000 1 000 1000 853 


15800 Regnskapsmessig mindreforbruk         


  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 853 


           


  TOTAL SUM UTGIFTER 3 043 500 2 972 500 2 973 000 2 624 899 
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  INNTEKTER         


16201 Div inntekter og refusjoner         


16500 Diverse avgiftspliktige inntekter -150 000 -140 000 0 -237 391 


  Sum salgsinntekter -150 000 -140 000   -237 391 


           


17290 Momskomp. Påløpt i drift -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 


  Sum refusjoner -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 


           


17500 Aurskog Høland       -197 606  -192 476 -192 476        -180 266  


17501 Eidsvoll       -228 474  -222 542 -222 542        -207 395  


17502 Fet       -178 491  -173 856 -173 856        -163 524  


17503 Gjerdrum       -158 070  -153 966 -153 966        -145 627  


17504 Hurdal       -142 625  -138 922 -138 922        -132 116  


17505 Lørenskog       -280 032  -272 762 -272 762        -252 546  


17506 Nannestad       -181 320  -176 612 -176 612        -166 033  


17507 Nes       -217 632  -211 981 -211 981        -197 857  


17508 Nittedal       -227 168  -221 270 -221 270        -206 179  


17509 Rælingen       -203 214  -197 938 -197 938        -185 240  


17510 Skedsmo       -350 840  -341 731 -341 731        -314 567  


17511 Sørum       -203 695  -198 406 -198 406        -185 627  


17512 Ullensaker       -270 333  -263 314 -263 314        -244 010  


18900 Overføring fra andre                  -2 508  


  Sum overføringer -2 839 500 -2 765 775     -2 765 775  -2 583 495 


           


19000 Renteinntekter -1 000 -5 225 -15 000 -36 900 


 19 300  Bruk av tidligere års nto. dr.res.       -61 508 


19400 Bruk av disposisjonsfond   0        -130 225                   -    


  Sum finansinnt./finanstrans. -1 000 -5 225 -145 225 -98 408 


           


  TOTAL SUM INNTEKTER -3 043 500 -2 973 000 -2 973 000 -2 958 008 


 
Lørenskog, 25.5.2016 


 
Mona Moengen sign. 


Sekretariatsleder 
 








 


 


 


 


  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 


kontroll med at den økonomiske 


forvaltning foregår i samsvar med 


gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 


det blir gjennomført systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 


og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Aurskog-


Høland kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 


bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 


behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 


kontrollutvalget.  


Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 


effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 


Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 


kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 


etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 


gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 


selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 


gjennomført: 


 Forvaltningsrevisjon på byggesak i (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på politiattester (2014) 


 Forvaltningsrevisjon på korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og 
internkontroll (2015) 


 Sammenstillingsnotat - korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og 
internkontroll (2016) 


 Forundersøkelse for kontrollutvalgene – samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) – pengestøtte, prosjektmidler og habilitet (2016) 


 Forvaltningsrevisjon på tidligfase i utbyggingsprosjekter (bestilt 2016 og 


behandles 2017) 
 


Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 


utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 


Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 


plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 


som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 


bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 


områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 


forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 


kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 


Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 


bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 


og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 


utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Aurskog-Høland kommune. 
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I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 


kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 


Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 


kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 


Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 


kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 


analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 


internkontrollarbeidet. 


Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Aurskog-


Høland og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være 
at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 


forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  


 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 


 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 


 


I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 


prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 


undersøkelser som nevnt over. 


Andre kontrollformer 
Aurskog-Høland kommune kjøper ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 


Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 


tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 


kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 


hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 


orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 


forvaltningsrevisjon.  


Tema Tidsplan  


Tidligfase i utbyggingsprosjekter  2016/17 


Flykningsområdet 2020 


Hjemmesykepleie 2020 


IKT området 2019 


Pedagogisk arbeid/spesialundervisning 2018 


Psykisk helse og rus 2019 


NAV 2017 


Vedlikehold av bygningsmasse 2019 


Vedlikehold av kommunale veier 2018 


Selvkostområdet 2018 


Fastlegeordningen 2017 


Internkontroll av kommunens kjøretøy, utstyr og materiell 2016/2017 


Hel- og deltidsstillinger 2016/2017 


Kompetanse og sårbarhetsbetraktninger 2016/2017 


 


Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 


kontrollutvalget har identifisert: 


Tidligfase i utbyggingsprosjekter 
Dette prosjektet er bestilt 31.05.2016 og behandles i Q1 2017. 


Formålet med prosjektet er å undersøke om internkontrollen er tilfredsstillende 


for gjennomføring av investeringsprosjekter i tidligfasen og om internkontrollen 


følges i praksis ved gjennomføring av prosjektene i tidligfasen. 


For en fullstendig beskrivelse av prosjektet henvises det til www.rokus.no, 


møtedato 31.05.16, sak 26/16.   


Flykningsområdet 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og 


aldri før har Norge mottatt en så stor andel flyktninger. Aurskog-Høland har 


vedtatt å ta imot inntil 23 flyktninger i 2015, 21 i 2016 og 24 i 2017. 


Kontrollutvalget ønsker å se på hvordan kommunen jobber med mottak av 


flykninger (boliger, skole, helse mv.), og spesielt har økonomi/finansiering 


vedrørende ordningen blitt nevnt. Hvordan jobber kommunen med mottak av 


flyktninger for at statens finansiering skal rekke lengst mulig?  


Både bosetting, om de kommer i arbeid og om ordningen er fullfinansiert av 


staten er aktuelle problemstillinger mot slutten av perioden når ordningen har 


virket en stund.   


Hjemmesykepleie 
I følge utviklingstrekk fra befolkningsframskrivingen mot år 2032 er gruppen 


yngre eldre (67-79) forventet å øke sterkt. Gruppen eldre over 80 er svakt 
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økende først i perioden, men får en sterkere vekst i siste del av perioden. 


Gruppen 90 år + får en sterk økning i første del av perioden. 


Fra 2013 og fram til 2. tertial 2015 har antall brukere i hjemmesykepleien økt 


med 21 %. Økningen vurderes som resultat av at befolkningens alder øker, samt 


virkning fra en av sektorplanens hovedstrategier om økt fokus på å tildele 


tjenester lavt i omsorgstrappen. Hjemmetjenesten står foran store 


utviklingsprosjekter, som innføring av hverdagsrehabilitering og 


hverdagsmestring, som skal bidra til å skape en bærekraftig tjeneste på sikt. 


 


Selv om kontrollutvalget vurderer dette området til å ha en høy risiko- og 


vesentlighet så ønskes det å prioritere dette området først i slutten på perioden 


for å la kommunens strategi innenfor hjemmesykepleien få noen effekt før man 


gjennomfører kontroll og tilsyn. 


 


Kontrollutvalget ønsker et fokus på kvalitet og kompetanse. Alternativer til 


problemstillinger kan være: 


 Er det for Hjemmebaserte tjenester etablert et internkontrollsystem som 
sikrer at brukerne får uført de tjenester de har fått vedtak om  


 I hvilken grad dokumenterer virksomheten brukernes pleiebehov og 


endringer i behovet, og dekker tjenestene brukernes grunnleggende 
behov?  


 Hvilken kompetanse er tilgjengelig? 
 


IKT området 
IT brukes som et verktøy i hele kommunen, og har cirka 3500 brukere. E-handel, 


e-faktura/EHF faktura og e-basert, nytt innfordringssystem er eksempler på 


nyvinninger innenfor IT-området som er tatt i bruk i kommunen. Kommunen sier 


at målet på sikt bør være bedre styring og kontroll, kvalitet og lavere 


ressursbruk. 


Kontrollutvalget ønsker å se på planlegging og prosesser med implementering av 


nye systemer, kommunestyrets vedtak om effektivisering og måloppnåelse, 


opplæring, kompetanse, organisering. I tillegg har utvalget sagt at de ønsker å 


se på investeringsrisiko da det har vært utfordringer med kapasitet og turnover i 


kommunen. 


Pedagogisk arbeid/spesialundervisning 
Utdanningsnivået i Aurskog-Høland er lavt sammenlignet med øvrige kommuner i 
Akershus, og færre fullfører videregående opplæring enn det som er vanlig i 
landet for øvrig. Kommunehelseprofilen viser at det er en stor andel som slutter 


og/eller ikke fullfører videregående skole. Et viktig virkemiddel for å bedre de 
generelle levekårene blant kommunens innbyggere, er å heve 


gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, samt å øke 
utdanningsnivået i befolkningen. Et samlet tverrfaglig arbeid allerede fra barnet 
er lite, er derfor viktig for å oppnå en positiv utvikling i kommunen. For en 


vekstkommune er det en utfordring å dimensjonere tjenestetilbudet riktig. Dette 
gjelder også innen skole, barnehage.  
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Kommunen skiller seg ut når det gjelder timer til spesial-undervisning. Aurskog-


Høland gir kun 9,7 timer spesialundervisning, mens sammenligningskommunene 


gir hele 15,1 timer. 


Kontrollutvalget sier at dette har en relativ høy risiko- og vesentlighet. Når det 


gjelder det pedagogisk arbeid så ønsker man å se nærmere på kompetanse og 


drift, og for spesialundervisning så vil man undersøke om det gis et akseptabelt 


nivå. I tillegg ble «Huskestua» tatt opp. Denne er lagt ned og erstattet med 


lokale tiltak - hvordan har dette gått? 


Psykisk helse og rus 
Innenfor området psykisk helse og rus er det forventet at kommunene skal ta et 


økt ansvar for brukere med sammensatte og alvorlige problemer. Det blir viktig å 


utvikle et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud innen fagområdet psykisk 


helse og rus. Aurskog-Høland har vedtatt å bygge et nytt helsehus, og dette er 


kommunens hovedsatsning for å nå målene i samhandingsreformen. Psykisk 


helse og rus vil være blant tjenestene som samles i helsehuset.   


Kontrollutvalget ønsker å fokusere på hvilke tjenester kommunen tilbyr, 


organisering av tjenestene, helhetlig og koordinert tjenestetilbud og fattes det 


vedtak på tjenester etter lovens krav. Kontrollutvalget ønsker å se på dette sent 


i perioden slik at kommunen får tid til å utvikle tjenesten. 


NAV 
Kommunen har hatt en betydelig vekst i økonomisk sosialhjelp de siste to årene. 


Dette kan bli en stor utfordring som kontrollutvalget ønsker å prioritere høyt. 


Dette prosjektet settes derfor opp som 1. prioritet i 2017. 


Kontrollutvalget ønsker å se på om sosialtjenesten bidrar til å gjøre brukerne 


selvhjulpne. 


Vedlikehold av bygningsmasse 
Kommunen er en stor eiendomsbesitter med et stort antall formålsbygg og 


kommunale boliger, i en kommune med stor geografisk utstrekning. Kommunen 


sier at vedlikeholdet av bygningsmassen er en utfordring. 


Kontrollutvalget ønsker å se på om det er samsvar mellom dokumentert behov 


og virkelighet. Man ønsker å se på om det gjennomføres tilstandskartlegging av 


formålsbygg, og hvordan tilstandsinformasjonen brukes til planlegging av drift og 


vedlikehold. 


Vedlikehold av kommunale veier 
Vedlikehold av kommunale veier har over mange år vært på et lavt nivå, og har 


store utfordringer i forhold til værforholdene. Standarden på veiene er ifølge en 


KS-rapport på et nivå som krever oppgradering i årene som kommer. 


Kontrollutvalget ønsker å se på planlegging, bygging, vedlikehold og drift av 


kommunale veier.  


Selvkostområdet 
For de av kommunens tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost 


som den øvre grense for brukerbetaling. Det innebærer at kommunen må foreta 
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en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kostnadene innenfor de aktuelle 


tjenesteområdene, for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 


kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost 


avregnes mot de bundne selvkostfondene. Etter statlige retningslinjer for 


selvkost, skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5-årsperiode 


skal gå i balanse. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter 


og kostnader, så gebyrene kan holdes stabile i størst mulig grad. Endringer i 


rentenivået, investeringstakten, aktiviteten og prisøkninger vil påvirke 


beregningene. 


Kontrollutvalget ønsker å kontrollere selvkostnivået for gebyrene og 


beregningsgrunnlaget for kommunale vann-, kloakk og renovasjonstjenester. 


Evt. også plan- og byggesaksbehandling. 


Fastlegeordningen 
Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige kommunale 


helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen, 


herunder tilby en fastlegeordning. Alle som er bosatt i en norsk kommune har 


rett til å stå på liste hos en fastlege, og kan velge blant alle fastleger med ledig 


plasser på sin fastlegeliste. 


Innføringen av fastlegeordningen i 2001 hadde tre hovedmål: 


 Alle som ønsker det skal ha tilgang til en fast allmennlege 


 Skape trygghet gjennom at det er lettere å komme til lege 
 Skape et bedre og mer langsiktig forhold mellom pasient og lege 


Hovedmodellen i fastlegeordningen er at fastlegen er selvstendig 


næringsdrivende med avtale med kommunen. Ca. 95 prosent av fastlegene i 


Norge er privatpraktiserende, mens de resterende 5 prosentene er ansatt i 


kommunen. 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke innbyggernes tilfredshet med 


fastlegetjenesten i Aurskog-Høland. I tillegg kan det være hensiktsmessig å få en 


beskrivelse av forhold knyttet til organisering og økonomi i tjenesten. Dette 


ønsker utvalget å prioritere høyt opp på listen. 


Internkontroll av kommunens kjøretøy, utstyr og materiell 
Har rådmannen oversikt over kommunens kjøretøy, utstyr og materiell? Hvilke 


regler gjelder for eventuelt privat utlån og hvordan praktiseres dette?  


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


Hel- og deltidsstillinger 
I økonomiplanen 2016 – 2019 står det at «Personalkontorets viktigste 


satsingsområde er å bidra til tiltak som får flere over i større stillinger. Det er 


gjort et godt stykke forberedende arbeid, og dette må nå gi resultater i en 


tydeligere økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse.» 
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Kontrollutvalget ønsker å se på utviklingen over tid for å undersøke i hvilken 


grad kommunens mål er nådd.  


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


Kompetanse og sårbarhetsbetraktninger 
Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 


kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 


opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 


rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 


forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-


årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 


om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 


fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 


vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 








Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr. 


 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


27.1.16 1/16  Overordnet analyse Aurskog-
Høland kommune – opplegg 
og fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 


2. Kontrollutvalget tar 
informasjon fra rådmannen 
til orientering 


     


27.1.16 2/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Aurskog-Høland 
kommune til orientering. 


     


27.1.16 3/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


27.1.16 4/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


27.1.16 5/16 Sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kontrollutvalget tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon til 
orientering og oversender det til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 


 Kommunestyret tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
02.05.16, sak 
26/16. 


   







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


til orientering. 


27.1.16 6/16 Bestilling av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
diskusjonsnotat, basert på 
diskusjonen i møtet, for bestilling 
av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor områdene bygging av 
svømmehall, skole og helsehus 
fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem diskusjonsnotatet 
senest den 20.4.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Settes opp til 
behandling i 
mar/apr. 


  


27.1.16 7/16 Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en 
forundersøkelse fra 
revisjonen som tar sikte på å 
avklare de tre beskrevne 
problemstillingene. 


2. Eventuelle forhold som ikke 
lar seg avklare i 
forundersøkelsen skal 
kvitteres ut i en prosjektplan. 
Kontrollutvalget vil ta stilling 
til denne planen og vurdere 
om man ønsker å gå videre 
med en mer inngående 
undersøkelse. 


3. Forundersøkelsen og 
eventuell prosjektplan 
leveres innenfor rammen av 
75 til 100 timer og leveres til 
behandling i april 2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles i 
april. 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


27.1.16 8/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
Bjørkelangen skole 


Kontrollutvalget henviser til 
kontrollutvalgssak 6/16. 


Svar på 
henvendelse
n er sendt 
avsender. 


    


27.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, 
med de endringer som 
fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 
2016 til orientering. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
29.02, sak 7/16. 


   


27.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 til orientering. 


 Behandlet i 
kommunestyret 
29.02, sak 8/16. 


   


27.1.16 11/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


27.1.16 12/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


2.3.16 13/16 Forundersøkelse for 
kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) - 
pengestøtte, prosjektmidler 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering, og finner ikke 
grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


og habilitet 


2.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


2.3.16 15/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig 
presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 


     


2.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


2.3.16 17/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


20.4.16 18/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til 
Aurskog-Hølands kommunes 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


   


20.4.16 19/16 Diskusjonsnotat i forbindelse 
med neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området Tidligfase i 
utbyggingsprosjekter fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget 
ber revisjonen om å legge frem et 
utkast til prosjektplan i neste 
møte. 


Romerike 
Revisjon 


    


20.4.16 20/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


20.4.16 21/16 Overordnet analyse 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og fremdriftsplanen for 
arbeidet med overordnet analyse 
for selskapskontroll. 


     


20.4.16 22/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


20.4.16 23/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


20.4.16 24/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


31.5.16 25/16 Orientering fra ordfører - 
innspill til overordnet 
analyse 2017 – 2020 


Saken utgår.   Ordfører 
stiller i 
septemberm
øtet. 


  


31.5.16 26/16 Prosjektplan - tidligfase i 
utbyggingsprosjekter 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et – tidligfase i 
utbyggingsprosjekter, og ber 
om at vedlagte prosjektplan 
legges til grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 


2. Prosjektet leveres til 
januar/februar møtet 2017, 
og gjennomføres innenfor en 
ramme på ca. 500 timer. 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles 
jan./feb. 
2017 


  


31.5.16 27/16 Eierskapskontroll - Aurskog-
Høland Utbyggingsselskap AS 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 


 Kommunestyret tar 
rapporten til orientering og 
ber om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt opp. 


Kommunesty
ret 


    


31.5.16 28/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


31.5.16 29/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 


Overordnet analyse 2017-2020 
for kontrollutvalget i Aurskog-


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Høland vedtas, med de endringer 
som fremkom i møtet. 


31.5.16 30/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


31.5.16 31/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


7.9.16 32/16       


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        
 
















