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Saker til behandling 

24/16 Orientering fra administrasjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00165-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 24/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Rådmann er bedt om en orientering/samtale om revidering av økonomireglement og 
finansreglement. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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25/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
folkehelsearbeid 

Arkivsak-dok. 16/00069-9 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 25/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan folkehelsearbeid vedtas. 

Vedlegg:  
Prosjektplan folkehelsearbeid 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i møte den 25. august 2016 en prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon av kommunens folkehelsearbeid. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad Gjerdrum kommune har et 
kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 

Når det gjelder krav som stilles til kommunenes folkehelsearbeid og de 
hovedproblemstillinger revisjonen foreslår, vises det til planen. 

Det er lagt opp til en tidsplan som innebærer ferdigstillelse av rapporten i januar 
2017, samtidig er det oppgitt gjennomføringsrisikoer. 

Det er anslått et tidsforbruk på inntil 350 timer. 

Tilbake til saksliste 
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26/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 16/00030-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 26/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 

Tilbake til saksliste 
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27/16 Plan for forvaltningsrevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00163-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 27/16 

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 overordnet analyse i møtene 14. mars 2016, 23. mai 2016 
og 25. august 2016. I det sistnevnte møte foretok utvalget en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av de områdene man hadde identifisert som aktuelle for 
forvaltningsrevisjon. Områdene ble rangert ut i fra høy prioritet, middels prioritet og 
lavere prioritet. Utvalget hadde også tanker om hva som burde undersøkes. 

I plan for forvaltningsrevisjon er områdene rangert på samme måte. 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. 

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 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. 
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Tilbake til sakliste 
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28/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00163-4 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 28/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

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 Gjerdrum 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. 

Kontrollutvalget 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 ble foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering i møtet den 25. august 2016. 
Basert på denne foreslår kontrollutvalget selskapskontroll i Midtre Romerike 
Avløpsselskap IKS. Utvalget ønsker også en undersøkelse av Jessheim 
interkommunale legevakt, Øvre Romerike innkjøpssamarbeid og Øvre Romerike 
utvikling. Disse er imidlertid vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som 
vertskommune. I vertskommunesamarbeid er det kontrollutvalget i vertskommunen 
som har innsynsrett. Når det gjelder undersøkelser i vertskommunesamarbeid, der 
Gjerdrum ikke er vertskommune, vil sekretariatet koordinere dette med 
vertskommunen. De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Også i disse tilfeller 
vil sekretariatet koordinere en selskapskontroll i forhold til de kontrollutvalg som har 
prioritert samme selskap.  

Tilbake til saksliste 
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29/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 

Arkivsak-dok. 15/00168-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 29/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på 
kr 993 550 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2017 

Vedlegg: 
1. ROKUS sitt budsjettforslag for 2017.
2. RRI sitt budsjettforslag for 2017.

Saksframstilling: 
I følge forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalgets forslag 
skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

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

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, abonnementer, 
møteutgifter/servering, kurs/opplæring og reisegodtgjørelse. 

Ved beregning av møtegodtgjørelse og møteutgifter er det lagt til grunn 7 møter, 
samme som i år. Når det gjelder kurs/opplæring er det den sum man må påregne ved 
at utvalgsmedlemmene deltar på kontrollutvalgskonferansen. 

Sekretærfunksjonen 
Budsjettet for ROKUS har en total ramme på kr 3 043 500. Tilskuddet fra 
kommunene utgjør samlet kr 2 839 500. Gjerdrums andel av dette er på kr 158 070. I 
budsjettet er betalingen fra kommunene beregnet med 40% etter folketall og 60% 
fordelt likt. 60%-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. 

Det vedlagte budsjett er styrets forslag. Representantskapet behandler budsjettet 
den 29. september 2016. 
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Revisjonen 
Budsjettet til RRI har en total ramme på kr 25 695 000. Tilskuddet fra kommunene 
utgjør samlet kr 22 282 247. Gjerdrums andel av dette er på kr 735 563. Tilskuddet 
fra kommunene består av en fast gradert del, som er gradert ut i fra folketall og en 
variabel del der folketallet legges til grunn. 

Det vedlagte budsjett er styrets forslag. Representantskapet behandler budsjettet 
den 29. september 2016.  

Dersom det skulle bli endringer i budsjettene for ROKUS eller RRI ved 
representantskapsbehandlingen vil kommunen bli informert om det. 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

Tekst Art Budsjett 2017 Budsjett 2016 
Møtegodtgjørelse 100      50 000      50 000 
Arbeidsgiveravgift 100   7 050   7 050 
Aviser, tidsskrifter, kontingent 100   5 500   5 500 
Kurs/opplæring 150      35 000      30 000 
Reisegodtgjørelse 160   1 000   1 000 
Sum kontrollutvalget      98 550   93 550 
Sekretærfunksjonen 350    159 000    154 000 
Revisjonen 475    736 000    748 000 
Sum  993 550    995 550 

Tilbake til saksliste 



11 

30/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 

Arkivsak-dok. 15/00156-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 30/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
2. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet

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

Både oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
har avgitt slik erklæring, se vedlegg. 

Tilbake til saksliste 
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31/16 Eventuelt 

Arkivsak-dok. 15/00232-11 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 31/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Tilbake til saksliste 
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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. 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 
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 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 
(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 
selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 


  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 
grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 
hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 
ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  


Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 
over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 
styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 
informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 


Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 
det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 
rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 
tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 
samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 
regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  


I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 
eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 
kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 
retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 
defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 
for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 
alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 
kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


• Forvalter store økonomiske verdier 
• Utfører viktige kommunale oppgaver 
• Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 
• Politisk interesse og prestisje 
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• 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 
Gjerdrum kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 
• Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA) 
• Romerike Revisjon IKS  
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
• Romerike Krisesenter IKS  
• Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 
• Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  


Aksjeselskaper - AS 
• Mjølkerampa AS 
• Norasonde AS 


 
Andre samarbeidsordninger  


• ØRU samarbeidet 
• Innkjøpstjeneste (ØRIK) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR) 
• Barnevernvakt (Romerike Politikammer) 
• Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor 
• Overgrepsmottak Oslo 
• Interkommunalt byggetilsyn 
• Jessheim interkommunale legevakt 
• Miljørettet helsevern 
• Digitale Gardermoen  


 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 
IKS (DGI), Mjølkerampa AS, Romerike avfallsforedling IKS og Norasonde AS i forrige periode. 
Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. 
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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 


Midtre Romerike 
avløpsselskap IKS 


Gjerdrum, Sørum, Fet 


Øvre Romerike 
utvkling 


Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal 
Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune 


Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid 


Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal 
Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune 


Jessheim 
interkommunale 
legevakt 


Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Hurdal 
Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune 


 


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


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. 
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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 


Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Selskapets formål er å sørge for rensing av avløpsvann for 
eierkommunene. Selskapet skal herunder planlegge, bygge og 
drive et felles avløpsrenseanlegg (i det følgende kalt 
"Anlegget")/på Tangen i Sørum kommune. Til Anlegget hører i 
denne sammenheng også overføringsanlegg, 


inkl. pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur, fra 
definerte leveringspunkter i eierkommunene og frem til selve 
avløpsrenseanlegget. Selskapet har ikke erverv til formål - det 
skal drives i overensstemmelse med det lovfestede 
selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd kommer kundene i 
eierkommunene til gode. 


 


Selskapet skal drives i samsvar med lovkrav, herunder 
myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i 
eierkommunene sanksjonert av representantskapet. 


Selskapet skal forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter 
knyttet til Anlegget på en måte som samlet sett gir den 
totaløkonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre 
eierkommunene uten hensyn til kommunegrensene mellom de 
tre kommunene. 


 


Etablert Stiftet 31.10.2012 


Deltakere Fet 34%, Gjerdrum 15%, Sørum 51%  


Eierbrøken skal revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i 
selskapsavtalen 


Hovedkontor Sørum kommune 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen.  
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Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forurensningsloven. 
Plan- og bygningsloven. 


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


Finansiering Selskapets investeringer skal i nødvendig utstrekning finansieres 
ved låneopptak. 


Årlige drifts- og kapitalutgifter dekkes gjennom driftstilskudd fra 
deltakerkommunene og betaling fra eventuelle andre kunder. 


Selskapet kan ha et kortsiktig justeringsfond for å kunne 
innarbeideoverskudd/underskudd i påfølgende budsjett. 


I 2014 var driftstilskuddet: 


Sørum 765.000 kr 


Fet 510.000 kr 


Gjerdrum 225.000 kr 


Låneopptak I henhold til selskapsavtalen kan MIRA ta opp lån opp til 543 mill 
kr. 


Representantskapet 6 medlemmer, 2 fra hver eierkommune. Eierkommunene har 
imidlertid én stemme hver i representantskapet. 


Styre Morten Finborud  (leder), Lill Beate Pedersen (nestleder), Dag 
Georg Jørgensen, Line Goplen Höfde, Asbjørn Stokkebekk 


 


 


Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt. 
Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 


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


Etablert 1995 


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


Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  
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Representantskapet  


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


 


Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 
Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 


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


Etablert 2004 


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


Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 
ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 
fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 
kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 


Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 
barnevernvakten 


- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 
leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 
operative tjenester. 


 


Digitale Gardermoen IS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 


service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike 
oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de 
rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer 
som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til 
andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det 
overstiger 20 % av selskapets omsetning. 
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Etablert 2004 


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


Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


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


Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 


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


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


 


Interkommunalt byggetilsyn 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål Felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og 


bygningsloven. 
Etablert 2009 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


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


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


Jessheim interkommunale legevakt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål Yte hjelp ved akutt skade og sykdom kveld, natt, helg og høytid. 


Legevakten er lokalisert til Jessheim. 
Etablert 2001 
Deltakere Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker. 
Hovedkontor Ullensaker kommune. 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


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


 


Miljørettet helsevern 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 
Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 


miljørettet helsevern. 
Etablert  


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


Hovedkontor Nannestad kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


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


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


 


Overgrepsmottaket Oslo 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 
Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 


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


Etablert 2009 


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


Hovedkontor Oslo legevakt. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


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


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


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


Hovedkontor Lørenskog kommune 


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


Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Gjerdrum 
kommune har p.t. en eierandel på 2,4 prosent. 


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


Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 
Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 
% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 


Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 
Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Romerike Krisesenter IKS  
 


Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 
barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 
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ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 
krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 


Etablert 2010 


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


Hovedkontor Skedsmo kommune 


Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 
Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 
Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 
Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 
Nes 7,5 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser 


Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 


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


Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 
representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 
stemme hver. 


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


Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 
Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i 
Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger. 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 
evaluering av sine eierinteresser?  
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?  
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2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av 
et selskap? 


Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014: 


Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å 
kunne drøfte eierstyringsspørsmål.  


Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 
bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets 
styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.  


Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til 
Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne. 


 


 


Romerike Revisjon IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 
deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


Etablert 15.05.2013 


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


Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 


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


Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 01.01.2011. Gjerdrum kommune har p.t. en 
eierandel på 2,4 prosent. 


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


Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 
og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 
eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 
deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 
år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 
valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 
driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 
deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 
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Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 
blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Under utarbeidelse 


Etiske retningslinjer Ja 


 


 


 


 


Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 


er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 


Etablert 2002 


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


Hovedkontor  


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


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


 


 


Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 


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


Etablert 2004 


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


Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 
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Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


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


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


 


 


 


Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 
Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 


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


Etablert 1998 


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


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


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 


Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  


 


 


Mjølkerampa AS 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 
Formål Legge til rette og skape varige arbeidsplasser innen salg av varer 


og tjenester tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan 
nyttiggjøre seg av andre yrkestilbud samt annen virksomhet som 
naturlig faller sammen med dette. 


Etablert 2002 
Deltakere Gjerdrum 
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Hovedkontor Gjerdrum kommune 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 
Arbeidsmarkedslovgivningen. 


Eierandeler 100% 
Aksjekapital Kr 100 000 
Generalforsamling Ordfører 
Styret 4 medlemmer 


 


Eierskapskontroll 
Det ble gjennomført eierskapskontroll i 2016. 


Revisjonens anbefalinger var: 


• Det gjøres en gjennomgang av KS anbefaling for god eierstyring hvor kommunen etablerer en 
bevisst holdning til behovet for etterlevelse av enkelte punkter. 


• Forbindelsen mellom eiermeldingen i ØRU-samarbeidet og Mjølkerampa tydeliggjøres av eier. 
• Selskapets styre registreres i styrevervregistret. 


 


Norasondegruppen AS 
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr. 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 
Formål Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av 


arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i 
det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby 
særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere 
som trenger dette. Som ledd i virksomheten 
inngår industri/produksjon, tjenesteyting og 
annen næringsvirksomhet, herunder å delta i 
andre selskap når dette er forenlig med 
selskapets formål. Profesjonell tjeneste- og 
industri/produksjonsbedrift som skal 
konkurrere i markedet på like vilkår med andre 
private. 


Etablert 1960 
Forretningskontor Skedsmo kommune (hovedkontoret er på 


Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling), 
Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen 
avdelingskontor. Kurskontorer i Nittedal og 
Lørenskog etablert i 2013. 


Aksjekapital Kroner 3.155.700,- fordelt på 31.557 aksjer á kr 
100,-. Gjerdrum kommune eier 2,21% 


Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 
Arbeidsmarkedslovgivningen. 


Datterselskaper Ingen. 
Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 


for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse 
må godkjennes av generalforsamlingen. 
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Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og 
disponeres til formål som styrker videre drift. 


Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 
Styret Generalforsamlingen velger fem til syv 


medlemmer for to år av gangen, hvorav de 
ansatte representeres iht. aksjeloven 


Styremedlemmer Trond Olav Rangnes (leder), Tone Finbraaten 
(nestleder), Ola Løberg, Turid Hegge, Trine 
Nordstrøm, Heidi Eid (ansattrepresentant), 
Johnny Skjervø (ansattrepresentant) 


Instruks for styret og daglig leder Ja. 
Etiske retningslinjer Ja. 


 


Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. 


Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter de 
rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare 
følgende hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 


Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god 
eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for 
informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både 
manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.» 


Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for 
eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre 
at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.» 


 


 


Romerike Avfallsforedling IKS 
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner. 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret 
18.03.2015 


Formål På vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, 
behandling og omsetning av avfall i eierkommunene mm 
(Fullstendig formål finnes i kap 2 i selskapsavtalen). 


ROAF drives etter 
selvkostprinsippet 
(husholdningsavfall). 


 


Etablert ROAF ble stiftet 4.6.1991 og registrert førstegang i 
foretaksregisteret 15.10.1992 







20 
 


Deltakere Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. (Aurskog- Høland ble 
fullverdig deltagerkommune 01.01.2015) ⃰ 


Hovedkontor Skedsmo kommune 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. 
Forurensningsloven med forskrifter. 


Eierandeler Eierandelen er basert på folketallet og revideres hvert år i en 
note til regnskapet i årsrapporten. Gjerdrum kommune hadde pr 
01.01.2014 en eierandel på 3,58%. (Fra 01.01.2015 vil 
eierandelen være en god del lavere som følge av at Aurskog-
Høland kommune har blitt deltagerkommune). Overskudd fra 
ROAFs næringsvirksomhet betales ut som utbytte til ROAFs 
eierkommuner. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 
samlede forpliktelser 


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


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet 
ramme for låneforpliktelser på 365 millioner kroner. 


Representantskapet 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver 
eierkommune har 2 representanter. Velges for 4 år av gangen. 
Eierkommunene har en stemme hver. 


Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale 
med Aurskog-Høland kommune. 


Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF 
etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å 
besvare følgende hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 
 
Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant 
representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og 
redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og 
manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.» 


Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for 
representantskapets medlemmer.» 
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Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 
Proff.no 
Brønnøysundregisteret 
Politiske behandlinger 
Årsmelding/årsrapport 2015 
Tidligere eierskapskontroller  
 





		Innledning

		Om selskapskontroll

		Overordnet analyse

		Kommunens eierskap

		Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen

		Vurdering av eierskapets vesentlighet

		Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap



		Kommunens eierskap

		Tidligere kontroller

		Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden

		Gjennomføring av selskapskontroll

		Rapportering av gjennomførte selskapskontroll

		Rullering av planen

		Faktaark selskaper

		Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA)

		Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

		Barnevernvakt Romerike Politidistrikt

		Digitale Gardermoen IS

		Interkommunalt byggetilsyn

		Jessheim interkommunale legevakt

		Miljørettet helsevern

		Overgrepsmottaket Oslo

		Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

		Romerike Krisesenter IKS

		Selskapskontroll



		Romerike Revisjon IKS

		Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK)
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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 Gjerdrum 
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: 


• Barnevern (2012) 
• IKT-sikkerhet og personvern (2013) 
• Sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
• Kompetanse i tjenestene (2014) 
• Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak (2015) 


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 Gjerdrum kommune. 


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 
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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 
Gjerdrum 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 
Gjerdrum 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 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høy prioritet 
 
Samarbeid med andre kommuner 
En mulig vinkling av et prosjekt kan være en vurdering av interkommunalt 
samarbeid i kommunen. Mulige problemstillinger kan være: 
1. Har kommunen vedtatt føringer for sitt interkommunale samarbeid og følges 
disse opp i praksis?  
2. Er erfaringene med interkommunalt samarbeid i tråd med kommunens 
forventninger til samarbeidet?  
3. Er økonomisk utvikling i tråd med intensjonene for det enkelte 
interkommunale samarbeid? 
 
Tilpasset opplæring/spesialundervisning 
Formålet med prosjektet vil være å undersøke om barn/elever får oppfylt sin rett 
til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Et prosjekt på dette området vil 
bli avgrenset slik at man enten velger barn i barnehage eller elever i 
grunnskolen. 
 
Veivedlikehold 
En mulig innfallsvinkel til et prosjekt kan være å undersøke om man har gode 
systemer for planmessig vedlikehold. 
 
Klima/energi 
Et mulig formål med en undersøkelse på dette området kan være å undersøke i 
hvilken grad Gjerdrum kommune er forberedt på varslede klimaendringer. En 
annen vinkling av et prosjekt kan være å undersøke oppfølgingen av klima og 
energiplanen. 
 
Digitalisering 
Aktuelle problemstillinger for en undersøkelse kan være: 
1. Hva er status for digitaliseringen av kommunale tjenester i kommunen?  
2. Hvilken betydning har digitalisering av kommunale tjenester for effektivitet og 
samhandling i kommunens tjenesteproduksjon?  
3. Hvilke hindringer finnes for digitalisering av kommunale tjenester i 
kommunen? 
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Middels prioritet 
 
Fysioterapitjenesten 
En mulig problemstilling kunne vært å undersøke nærmere de kommunale 
fysioterapeutenes oppgaver og rolle i kjølvannet av Samhandlingsreformen (og 
om det er gjort tilpasninger til i tråd med intensjonene i reformen?). 
 
En annen problemstilling kan være å undersøke i hvilken grad 
fysioterapitjenesten er samordnet med kommunens øvrige helse- og 
omsorgstjenester og i hvilken grad det er lagt til rette for et tett samarbeid 
mellom fysioterapitjenesten og kommunens øvrige helsetjeneste. 
 
Rus og psykiatri 
Et mulig formål kan være å undersøke om kommunen sikrer at pasienter/brukere 
med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og 
koordinert tilbud. 
 
Barnevernet 
Et mulig formål kan være å undersøke ressursbruk, samarbeid, kapasitet og 
kompetanse overfor brukere av barnevernet i Gjerdrum kommune. Dette vil 
være et prosjekt som går bredt ut. En annen mulig vinkling kan være at man 
avgrenser mer, men går dypere inn i de undersøkte forhold. 
 
Næringsutvikling 
Et mulig formål kan være å vurdere om Gjerdrum kommune driver 
næringsutviklingsarbeid i tråd med politiske vedtak og målsettinger.  
 


Lavere prioritet 
 
Mobbing 
En overordnet målsetting kan være å vurdere i hvilken grad kommunens arbeid 
med å bekjempe mobbing fremstår som tilfredsstillende. 
 
Flyktninger 
En mulig vinkling kan være om introduksjonslovens krav og formål er ivaretatt, 
og om kommunen følger opp sine forpliktelser. 


 


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.  
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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. 





		Innledning

		Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode

		Overordnet analyse

		Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner

		Andre kontrollformer

		Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller

		Samarbeid med andre kommuner

		Tilpasset opplæring/spesialundervisning

		Veivedlikehold

		Klima/energi

		Digitalisering

		Fysioterapitjenesten

		Rus og psykiatri

		Barnevernet

		Næringsutvikling

		Mobbing

		Flyktninger



		Rapportering av gjennomført kontroll

		Rullering av planen
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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 
 







