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REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Skatteinngang september 2017 
2. Skatteinngang oktober 2017 
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                      september 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 90 697 265 86 083 000 86 767 465 408 600 351 394 012 000 386 176 843 

Avvik i kroner   4 614 265 3 929 800   14 588 351 22 423 508 

Avvik i prosent   5,4 % 4,5 %   3,7 % 5,8 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 59 315 930 55 902 000 57 388 828 267 234 642 261 027 000 257 906 731 

Avvik i kroner   3 413 930 1 927 102   6 207 642  9 327 911 

Avvik i prosent   6,1 % 3,4 %   2,4 % 3,6 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 129 099 920 124 981 000 123 025 351 592 064 745 572 055 000 557 314 273 

Avvik i kroner   4 118 920 6 074 569   20 009 745 34 750 472 

Avvik i prosent   3,3 % 4,9 %   3,5 % 6,2 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 282 776 852 271 565 000 273 870 678 1 299 168 234 1 242 993 000 1 222 536 088 

Avvik i kroner   11 211 852 8 906 174    56 175 234   76 632 146 

Avvik i prosent   4,1 % 3,3 %   4,5 % 6,3 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 90 511 952 88 264 000 85 826 018 410 099 711 400 698 000 385 445 422 

Avvik i kroner   2 247 952 4 685 934   9 401 711 24 654 289 

Avvik i prosent   2,5 % 5,5 %   2,3 % 6,4 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 66 290 934 63 831 000 63 892 877 294 848 906 292 166 000 280 411 222 

Avvik i kroner   2 459 934 2 398 057   2 682 906 14 437 684 

Avvik i prosent   3,9 % 3,8 %   0,9 % 5,1 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 166 19 161 004 9 916 319 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 345 902 2 068 567 1 875 150 193 417 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 69 239 67 283 16 508 14 863 6 709 7 545 5 336 4 733 

Fet 43 563 41 305  13 274 12 676  3 414  4 155  3 849 3 802 

Nittedal 61 783  58 099 60 706  58 167 8 542  8 286 8 484 8 339 

Skedsmo 24 359 34 198  246 376  224 282  17 757  21 987  17 073  14 935  

Sørum 53 533 53 197  29 898 26 379 6 921 6 729 7 373  6 328 

Aurskog H 39 948 38 032  22 269 20 678 4 487 5 543  5 626 5 446 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 4,4  -11,1  12,7  

Fet 5,3 -17,8 1,2  

Nittedal 5,3  3,1  1,7  

Skedsmo 4,7 -19,2  14,3 

Sørum 4,8  2,8  16,5  

Aurskog H 6,0 -19,0 3,3  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 

  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 97,2 94,8 99,9 99,9     99,5 

0228 Rælingen 97,5 93,5 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 97,9 94,3 99,9 99,9 98,9 

0226 Sørum 98,9 94,1 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,6 94,6 99,9 99,8 97,2 

0221 Aurskog H. 97,1 91,7 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       97,9 %     93,8 %     99,9 %     99,8 %      98,6 % 

0229 Enebakk 98,9 90,4 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 97,3 93,0 99,9 99,8 99,7 

0235 Ullensaker 97,5 91,8 99,9 99,7 98,8 

 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 

Rælingen 29,94 

Skedsmo 30,62 

Sørum 30,54 

Nittedal 30,40 

Aurskog Høland 30,07 
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                      oktober 2017 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 4 194 593 3 935 000 5 274 636 412 794 944 397 794 944 391 451 479 

Avvik i kroner   259 593 -1 080 043   14 847 944 21 343 465 

Avvik i prosent   6,6 % -20,5 %   3,7 % 5,5 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 598 369 2 556 000 2 367 236 269 833 011 263 583 000 260 273 967 

Avvik i kroner   42 369 231 133   6 250 011 9 559 044 

Avvik i prosent   1,7 % 9,8 %   2,4 % 3,7 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 5 720 833 5 713 000 5 209 844 597 785 578 577 768 000 562 524 117 

Avvik i kroner   7 833 510 989   20 017 578 35 261 461 

Avvik i prosent   0,1 % 9,8 %   3,5 % 6,3 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 10 795 238 12 414 000 11 874 576 1 309 963 472 1 255 407 000 1 234 410 664 

Avvik i kroner   -1 618 762 -1 079 338   54 556 472 75 552 808 

Avvik i prosent   -13,0 % -9,1 %   4,3 % 6,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 999 813 3 009 000 3 518 191 412 099 524 403 707 000 388 963 613 

Avvik i kroner   -1 009 187 -1 518 378   8 392 524 23 135 911 

Avvik i prosent   -33,5 % -43,2 %   2,1 % 5,9 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 373 631 2 918 000 3 081 982 298 222 537 295 084 000 283 493 204 

Avvik i kroner   455 631 291 649   3 138 537 14 729 333 

Avvik i prosent   15,6 % 9,5 %   1,1 % 5,2 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 177 20 363 696 10 119 863 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 659 710 2 728 277 2 083 400 644 877 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 483 612 637 335 2 130 3 615 1 123 1 002 

Fet 234 232  565 292 1 257 1 395 639 498 

Nittedal 610  -428 924 1 468 3 475 3 378 913 990 

Skedsmo 322 337  2 850 2 160 6 754 7 306 1 611 2 881 

Sørum 402 357  552 699 2 027 2 861 866 740 

Aurskog H 418 245  279 162 2 094 2 566 662 663 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 18,2  -41,1  12,1  

Fet 52,4 -9,9 28,3  

Nittedal 47,5 2,9  -7,8  

Skedsmo 27,0 -7,6  -44,1 

Sørum -9,4  -29,1  17,0  

Aurskog H 71,2 -18,4 -0,1 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 

  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 99,1 94,7 99,9 99,9     99,5 

0228 Rælingen 98,8 93,6 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 98,4 94,3 99,9 99,9 98,9 

0226 Sørum 99,3 94,1 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 99,1 95,0 99,9 99,8 97,2 

0221 Aurskog H. 97,9 92,0 99,9 99,8 98,4 

∑ Kemnerkontoret       98,8 %     93,9 %     99,9 %     99,8 %      98,6 % 

0229 Enebakk 99,2 90,7 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 98,3 93,1 99,9 99,8 99,7 

0235 Ullensaker 98,3 91,6 99,9 99,7 99,2 

 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 

Rælingen 29,94 

Skedsmo 30,62 

Sørum 30,54 

Nittedal 30,40 

Aurskog Høland 30,07 
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ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

Saksframstilling: 
Det vil bli gitt en orientering vedrørende demenssenteret på Løvenstadtunet. 
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ORIENTERING OM OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 
REGNSKAPSREVISJONEN 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 for Rælingen kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen og påse at kommunen blir revidert på 
en betryggende måte, jf. kontrollutvalgsforskriften. I tillegg til at kontrollutvalget holder 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom regnskapsåret, så ivaretar 
utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få 
forelagt seg en overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen, samt 
underliggende risikovurderinger. 
 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. 
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
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2 

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Rælingen kommune 
i denne saken. Revisjonsstrategien beskriver revisjonens formål, kommunens 
nåværende økonomiske stilling og intern kontroll.  
 
Det legges opp til at revisjonen kort presenterer den overordnede revisjonsstrategi og 
besvarer kontrollutvalgets innspill og spørsmål i møtet. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

  Side 1 

1 INNLEDNING  

Revisor plikter å utarbeide et overordnet planleggingsdokument for regnskapsrevisjon hvert 
år. Det er revisjonsstandarden ISA 300 som omhandler planlegging av revisjon av et 
regnskap som ligger til grunn for dette arbeidet. Formålet med den overordnede 
revisjonsstrategien er å gi kontrollutvalget nødvendig informasjon om revisors arbeid med 
planlegging og gjennomføring av revisjon av kommunen.   
 

1.1  REVISJONENS FORMÅL 

Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsstandardene krever at vi 
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 
 
Revisor konkluderer på regnskapsrevisjon gjennom revisors beretning. I revisors beretning 
skal revisor uttale seg om: 
 

 at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige 
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Rælingen kommune per 31. 
desember, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i 
samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 

 at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i samsvar 
med lover og forskrifter. 

 at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
regnskapsskikk i Norge.  

 
Revisor plikter å innrette revisjonen etter lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 
Videre må revisor vurdere om kommunen har sørget for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i henhold til bokføringsloven, 
samt har etablert betryggende økonomisk internkontroll. Revisor skal også vurdere 
risikoen for feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

  Side 2 

1.2  Risiko og vesentlighetsvurderinger 

 
Revisor gjennomfører risikovurderingsanalyser av kommunen for å kartlegge om det er 
områder hvor det foreligger risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Resultatet 
av analysene er utslagsgivende for omfang og valg av revisjonshandlinger som skal 
utføres.  
 
Revisor er ikke opptatt av bagatellmessige forhold, og vil planlegge å utføre revisjonen med 
sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller mangler.  
 
Vesentlighetsgrensen er sentral ved utarbeidelse av en konklusjon i revisjonsberetningen. I 
en normal revisjonsberetning sier revisor at «årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 
kommunen per 31. desember». 
 
Brukerne av regnskapet står i sentrum ved vurdering av vesentlighet, det vil si at 
feilinformasjonen er vesentlig dersom den antas å påvirke de økonomiske beslutningene til 
brukerne av regnskapet. Kommunens økonomiske evne til å tåle feil i regnskapet vil være 
sentral ved fastsettelse av vesentlighetsgrensen. Revisor har også økt aktsomhetsnivå på 
områder som har stor oppmerksomhet fra de folkevalgte. 
 
Som brukere av Rælingen kommunes årsregnskap regnes først og fremst kommunens 
politikere og administrasjon, men også innbyggerne og andre eksterne med interesse for 
kommunens virksomhet og planene for denne. Dette gjelder leverandører, långivere, 
kunder, skatte- og avgiftsmyndigheter og andre offentlige myndigheter, 
lokalsamfunn/lokalpresse og samfunnet for øvrig.  
 
Revisor skal fastsette vesentlighetsgrense for regnskapet totalt sett, og 
vesentlighetsbegrepet anvendes av revisor både ved planlegging og utføring av revisjon. 
Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvilken virkning identifisert 
feilinformasjon skal ha for vurdering av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon i regnskapet. 
Vesentlighetsgrensen er sentral når revisor skal utarbeide konklusjonen i 
revisjonsberetningen. I de tilfeller hvor revisor avdekker feil som vurderes som vesentlige 
får dette konsekvens for revisjonsberetningen i form av en merknad, enten som en 
presisering eller et forbehold. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

  Side 3 

2 RÆLINGEN KOMMUNE 

2.1 Kommunens økonomi 

2.1.1 Økonomiske måltall 

 

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge mellom 3 - 5 % av 
driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Teknisk 
beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat for primærkommunene bør ligge på  
1,75 %. Bakgrunnen for denne nedjusteringen er at momskompensasjon for investeringer 
ikke lenger påvirker driftsresultatet. Kommunene oppfordres til å sette sitt eget måltall for 
netto driftsresultat ut i fra egen økonomiske situasjon. 
 
Dette er viktige parametere for å vurdere om kommunes økonomi er bærekraftig over tid. 
 
Rælingen har for 2017 ikke egne måltall utover dette. 
Det foreslås å innføre økonomiske handlingsregler i handlingsprogrammet for 2017 - 2025, 
for å sikre økonomisk handlingsrom og gjøre kommunen i stand til å håndtere perioder med 
økte kostnader. 
 
Normtall for god kommunal økonomi tilsier at netto driftsresultat bør være på ca. 3 % av 
sum driftsinntekter ifølge fylkesmannens anbefaling. Teknisk beregningsutvalg (TBU) 
benytter 1,75 % årlig. Dette gjelder også for planperioden. For Rælingens vedkommende 
bør derfor netto driftsresultat være i gjennomsnitt omkring 35 mill. årlig noe som tilsvarer  
3 % av sum driftsinntekter. Handlingsplanen legger opp til at netto driftsresultat vil bli 
0,78 % i 2017, -0,03 % i 2018, 0,13 % i 2019 og 0,32 % i 2020. Det betyr at kommunen må 
ha kostnadseffektiv tjenesteproduksjon i årene framover. Det vil heller ikke være rom for 
store overskridelser på virksomhetenes rammer. 
 

2.1.2  Driftsbudsjettet 

 

Rammene for kommunens drift er avhengig av nivået på overføringer fra statsbudsjettet og 
skatteinntektene. I 2016 ble skatteveksten på 12,6 % sammenlignet med 9,7 % for landet. 
For 2017 er det lagt til en vekst som er lik anslagene på nasjonalt nivå 
 
Pr. 2 tertial 2017 ligger skatteinngangen kr 9,9 mill. høyere enn budsjettert, og 
rammetilskudd har et positivt avvik på 320 000,-. Prognosene tilsier at dette vil utjevne seg 
ved årsslutt, men at det vil ende opp med et positivt avvik på 5,0 mill.  
Historisk sett har Rælingen hatt en skattevekst på omtrent samme nivå som landet. I 2014 
og 2015 ble veksten noe lavere enn landsgjennomsnittet, mens i 2016 ble den høyere. 
 
 
Tabellen under viser netto driftsresultat for årene 2014 - 2016. Det budsjetteres i 
handlingsprogrammet til Rælingen kommune ikke for netto driftsresultat for planperioden. 
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Netto driftsresultat for 2014 var kunstig høyt, da en ekstraordinær tilbakebetaling etter 
oppgjør fra avvikling av selskapene NRV og RA2 på kr 39,5 mill. ble bokført dette året. Uten 
denne ville netto driftsresultat i 2014 vært negativt med 2,1 % av brutto driftsinntekter. 
 
Oversikten over netto driftsresultat viser at Rælingen kommune var et stykke unna 
anbefalingen om 3 - 5 % de foregående årene, men over anbefalt nivå på 1,75 %. 
 
Rælingen kommune rapporterer økonomisk status hvert tertial gjennom året til 
kommunestyret. Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, 
samt kjente endringer i de sentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en 
gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett.  
 

Pr 2. tertial 2017 rapporterer enhetene om både innsparinger og merforbruk. Det er i 
hovedsak innenfor støtteenheter og barnehager en finner merforbruk. Skoler, Pleie og 
omsorg samt helse og sosial forventer et positivt avvik. Kultur og teknisk forventer balanse. 
 
Totalt sett viser rapporten på enheter pr. 2 tertial et mindreforbruk på kr 16,3 mill. mot 
periodisert budsjett for samme periode. Rådmannen anslår resultatet til å bli et merforbruk 
på 2,1 mill. ved årets slutt, hovedsakelig ved støtteenheter og barnehager.  
 

2.1.3  Investeringer  

I den økonomiske rapporteringen til kommunestyret blir det også rapportert på 
investeringsprosjekter. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer gjennom året i forbindelse 
med økonomirapporteringene i tillegg til rebudsjettering fra 2017 til 2018. Dette i tråd med 
kravet om realistisk ettåring investeringsregnskap. I tillegg rapporteres det også pr. prosjekt.  
 
Opprinnelig investeringsbudsjett for 2017 har en samlet ramme på 282,1 mill. kroner. I 
tillegg kommer kr 20 mill. i låneopptak til videreutlån (startlån).  
 
Pr. 2 tertial er investeringer i anleggsmidler rapportert og utgiftene i investeringsregnskapet 
er hovedsakelig knyttet til investeringer i anleggsmidler og varige driftsmidler. Kr 68,6 mill. 
av investeringene gjelder vann, avløp og boliger finansiert av selvkost og leie.   
Utgiftene på vei gjelder i hovedsak investeringer gjennom justeringsmodellen hvor 
utbyggere finansierer kommunal infrastruktur, som kommunen overtar driften på når det 
står ferdig.  

Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016

18 952 19 067 24 031

1,90 % 1,80 % 2,10 %
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Kommunen har mottatt tilskuddet på 60 mill. tilhørende Løvenstadtunet nybygg i 2017 og 
investeringer som er finansiert av frie inntekter blir da kr – 21,3 mill, total investering ved 2 
tertial er på kr 47,3 mill. 
 
Handlingsplanen viser høyest aktivitetsnivå i perioden 2019 til 2022, deretter reduseres 
aktiviteten noe i årene fremover. Økonomiplanen viser stramme rammer uten buffere men 
er i balanse i 2018 og 2019 før det oppstår et innsparingsbehov i perioden 2020-2022. I 
kommunens beregninger anslås det at de gradvis må redusere driften med om lag 40 mill i 
perioden. Dersom rentenivået øker vil utfordringsbildet bli vesentlig større. Til investeringer 
er det i perioden 2017-2025 forutsatt investert for tilsammen 1,5 mrd. kroner. Netto 
lånegjeld, dvs. langsiktig gjeld til investeringer og formidlingslån fratrukket ubrukte 
lånemidler og utlån, øker tilsvarende kraftig i samme periode.  
 
 

2.1.4  Gjeld egenkapital og likviditet 

 
Kommunens likviditet fremstår som tilfredsstillende. Nøkkeltall for arbeidskapitalen sier noe 
om evnen til å dekke kortsiktige forpliktelser. Arbeidskapitalen eks. premieavvik 
(omløpsmidler – kortsiktig gjeld) var pr 1.1.2017 på 223,6 mill. kroner, en nedgang på kr 6,1 
mill. fra året før. Arbeidskapitalen i prosent av brutto driftsinntekter (KOSTRA) lå i 2016 på 
15,6 %, og anses som bra mot et måltall på 8 – 10 %. Likviditetsgrad 1 (bankinnskudd + 
kortsiktige fordringer/kortsiktig gjeld) var pr. 1.1.17 på 2,1. Sammenlignet med måltall for 
denne på større enn 2, ansees likviditeten som akseptabel. Likviditetsgraden viser forholdet 
mellom de mest livide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld.  
Likviditetsgrad 2 (bankinnskudd/kortsiktig gjeld) var på samme tidspunkt 1,5 og målt mot et 
måltall på større enn 1, er dette bra. 
 
Kommunen har noe penger på «bok» i form av disposisjonsfond, men det bør nok bli litt 
større, for å kunne håndtere utforutsatte økonomiske utfordringer. Pr 1.1. 2017 utgjorde 
disposisjonsfondet 5,5 % av driftsinntektene, noe som er under det KS har vurdert som et 
godt økonomisk handlingsrom (over 8 %). I kommunebarometeret for 2016 som Kommunal 
Rapport utarbeider spørres det følgende «Har kommunestyret et vedtatt mål for hvor stort 
disposisjonsfondet bør være?». Pr 1.1 2017 viste dette fondet kr 64,1 mill. mot kr kr 43,3 
mill. året før.  
 
 

      Disposisjonsfond i % av driftsinntekter  

2013 2014 2015 2016 

4,30 % 3,80 % 3,10 % 5,50 % 
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I tillegg til disposisjonsfondet har Rælingen kommune også kr 30,1 mill. i ubundne 
investeringsfond.  
 
Fylkesmannen anbefaler at langsiktig gjeld holdes på et forsvarlig nivå. 
Netto renteeksponert gjeld i Rælingen kommune er på 102,6 % målt mot brutto 
driftsinntekter, mot 102,5 for 2016. Landsgjennomsnittet uten Oslo ligger på (74 prosent). 
Det siste året har lånegjeldsgraden vist en svak økning. Investeringsnivået har vært omtrent 
middels i Rælingen de fire siste årene men ventes å øke.  
 
Kommunens brutto lånegjeld pr. 1.1.2017 (samlede lån til investeringer og til formidlingslån 
i Husbanken) var på kr 1 366 198 000,- mot kr 1 269 799 000 i 2016, dette er en økning på 
kr 96,4 mill. 
 
Rælingen kommune beregner sine minsteavdrag etter «vektingsmodellen». 
Kommunen betalte i 2016 kr 4,3 mill. mer i avdrag på lånegjeld enn det som er minste 
lovlige avdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7. For 2016 utgjorde dette kr 42,9 mill. Vektet 
gjenværende levetid på anleggsmidlene i 2016 var 30 år. 
 

Den økte fremtidige investeringstakten, spesielt høy i perioden 2019-2022, øker netto 
lånegjeld for kommunen. Dette medfører økte kapitalutgifter som belastes kommunens drift. 
Det som investeres i 2019 får først full effekt på finansutgiftene fra 2020, da helårsvirkning 
av renteutgifter og avdrag på investeringene kommer inn. Dermed ventes en periode med 
sterkt økende finansutgifter i perioden, selv med dagens lave rentenivå. 
 
Rælingen kommunes netto lånegjeld1 per innbygger var i 2016 på kr 74,5 tusen, kun fem av 
kommunene på Romerike har høyere lånegjeld per innbygger. Gjennomsnittet for 
kommunene i Akershus var kr 68,1 tusen i netto lånegjeld pr innbygger.  

                                                
1
 Med netto lånegjeld menes langsiktig gjeld fratrukket startlån og ubrukte lånemidler. 
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Figuren under viser Netto lånegjeld pr innbygger i Rælingen sammenlignet med  Akershus 
og landet uten Oslo. 
Økningen i lånegjeld per innbygger i perioden 2012 - 2016 er høyere enn både i Akershus 
og i landet for øvrig. Denne tendensen vil trolig fortsette i planperioden, fordi Rælingen står 
overfor enkelte store investeringer, som hovedsakelig skal finansieres med nye låneopptak.  
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3 INTERN KONTROLL 

Det er mange lover og forskrifter som gjelder for økonomiforvaltningen i en kommune. God 
internkontroll på økonomiområdet innebærer at kommunen har systemer og rutiner som 
sikrer at lov, forskrift, reglement og vedtak følges. 
 
Internkontroll deles ofte i ulike komponenter som sammen skal virke slik at kommunen har 
betryggende kontroll. Det er rådmannens ansvar å ha et system som sikrer tilfredsstillende 
internkontroll i kommunen. 
 

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den 
økonomiske interne kontrollen som er relevant for å 
bekrefte kommunens regnskap.  

Rælingen kommune benytter det overordnet 
internkontrollsystemet «Kvalitetslosen». Det jobbes 
kontinuerlig med å få dette implementert i 
kommunens virksomheter, og en egen tverrfaglig 
referansegruppe (Kvalitetsrådet) er opparbeidet for 
å bidra til at ansvaret for overvåking av kommunens 
internkontroll blir ivaretatt. Arbeidet med 
internkontroll er en kontinuerlig prosess der 
rutinene må oppdateres ved behov. 
Risikovurderinger er sentralt i et godt interkontroll 
system. 

 
For å redusere risiko som kan påvirke regnskapet har kommunen fokus på følgende 
områder og iverksatte tiltak:  
 

 Tydeligere rollefordelinger innad i kommunen. 

 Styrket innkjøpsfunksjonen og etablerte interne kontroller innenfor innkjøp. 

 Jevnlig økonomirapportering. 

 Månedlig rapportering og oppfølging i møter med enhetsledere.  

 Sikring i systemet for arbeidsdeling, fullmakter og tilganger i forhold til 
bankfunksjoner. 

 Ulike kontroller ifbm. momskompensasjon. 

 Løpende vurdering av risiko for misligheter. 
 
Sentrale reglement 

 Økonomireglement (vedtatt i 2014). 

 Finansreglement (vedtatt i 2011). Det skal foreslåes enkelte endringer i neste 
periode.  
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 Delegasjonsreglement for folkevalgte organer, rådmann og videredelegering til 
enhetsledere er opprinnelig fra 2012, men med vedtatte endringer senest i 2016. 

 Retningslinjer for etisk praksis er revidert og vedtatt i 2014. 

 Har også strategi for arbeidsgiver- og organisasjonsplattform og etiske retningslinjer 
for politikere.  

 
Rælingen kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder innenfor 
økonomi. Revisjonen gjennomgår disse løpende gjennom året i revisjonsarbeidet. 
Vesentlig for vårt arbeid er kommunens interne rutiner for regnskaps- og budsjettoppfølging 
og rutiner rundt attestasjon og anvisning. Vårt inntrykk er at kommunen har en systematisk 
tilnærming til etablering av rutiner og kontroller. Kommunen foretar gjennomgående en del 
økonomiske kontroller som underbygger et godt kontrollmiljø. 
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4  REVISJONSPLAN 

Revisjonsplanen angir revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger og angrepsvinkel.  
 
Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i kommunen. Det 
sees da spesielt på den administrative oppbygningen, kompetansen, eventuelle skifte av 
nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentralisert regnskapsføring og endringer av 
økonomisystem mv.  
 
Kommunens regelverk og rutiner er viktige for vår tilnærming og angrepsvinkel i revisjonen. 
Gjennom kartlegging av rutiner og gjennomgang av transaksjonsflyten i de ulike delene i 
kommuneregnskapet vil vi kunne fange opp kommunens egne kontroller som igjen vil være 
gjenstand for testing. Resultatet av disse testene vil danne grunnlaget for omfanget av den 
videre revisjonen.  
 
 

4.1 Gjennomføring og ressurser  

 
 

Revisjonens arbeid deles i fire faser og utføres som vist under.  

 
Det legges stor vekt på planlegging for å sikre at revisjonsarbeidet vedrørende 
årsregnskapet som helhet deles opp og blir konsentrert på de viktigste områder. Under 
denne prosessen starter all planlegging fra toppen og nedover, det vil si at vi ikke starter 
med utførelse av revisjonstester, men at vi tar utgangspunkt i årsregnskapet som helhet 
samt hvordan virksomheten er organisert og hvordan transaksjoner kontrolleres og 
bokføres. Regnskapsrevisjonen starter derfor med planlegging av revisjonen i august og 
det holdes et oppstartsmøte med ledelsen i løpet av høsten, hvor blant annet endringer 
siden forrige revisjonsår er et fast punkt på agendaen. I møtene diskuteres også generelle 
risikoer samt om det er områder som er beheftet med særskilt risiko (mislighetsrisiko). I 
planleggingen inngår også revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, herunder blir det 
også utført en planleggingsanalyse med utgangspunkt i perioderegnskapet for 
inneværende år sammenlignet med forrige års budsjett. Det vurderes hvilke tester som må 
utføres for å innhente tilstrekkelig og relevant revisjonsbevis for identifiserte risikoområder.  
 
 

Plan  Interim Årsoppgjør  Rapportering 
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Når planleggingen og angrepsvinkel er fastsatt, gjennomføres det interimsrevisjon med 
fokus på kostnader og inntekter i driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Interimsperioden kan vare helt frem til årsoppgjøret. Årsoppgjørsrevisjonen starter opp så 
tidlig som mulig etter årsskifte og har fokus rettet mot balansen, anordningsprinsippet samt 
formelle forhold vedrørende selve regnskapsavleggelsen. Revisjonsberetningen skrives så 
snart revisjonen er ferdig og senest 15. april.  
 
I tillegg til den ordinære regnskapsrevisjonen utfører revisor andre oppgaver løpende 
gjennom året som:  

 attestasjon av lønnsrefusjonskrav 

 attestasjon av tilskudd til ressurskrevende tjenester 

 attestasjon av tilskudd til enslig mindreårige flyktninger 

 attestasjon av ulike tilskuddsmidler innen kommunalt psykiatri og rusarbeid og 
tvungen omsorg 

 div. revisorbekreftelser som for eks. tilskuddsmidler til boligsosialt arbeid, tilskudd til 
ulike kompetansehevende tiltak, den kulturelle skolesekken og Enova  

 revisjon av spilleregnskaper 

 Attestering av låneopptak og refinansiering 

 etterlevelsesrevisjon av kommunens finansforvaltning etter finansreglementet 

 merverdikompensasjon seks terminer per år 
 

I tillegg yter vi løpende veiledning gjennom året etter forespørsel. For 2017 er det planlagt 
med totalt 650 timer for oppdraget, fordelt med 500 timer til revisjon av 
kommuneregnskapet med veiledning og 150 timer til attestasjoner med bistand. Timene er 
estimert og budsjettert på erfaringstall tidligere år.  
 

4.2 Risikoer 

En kommune er en kompleks organisasjon med omfattende regelverk. Risiko for brudd på 
sentrale lover og regler tas hensyn til i revisors risikovurdering. I tillegg er det viktig at 
kommunen har gode rutiner knyttet til etterlevelse av bokføringsloven. Revisjonen retter 
derfor ekstra oppmerksomhet mot dette området i sin revisjon av alle kommuner. 
 
Rælingen kommune har god økonomi i 2017. Investeringsbehovet fremover kan gi 
kommunen et mindre handlingsrom. Kommunens økte investeringsaktivitet og effekten av 
den gjeldsbelastningen dette medfører legger press på kommuneøkonomien. Revisor har 
fokus på korrekt skille mellom drift og investering i forhold til bokføring av utgifter i drifts- og 
investeringsregnskapet. 
 
Økt digitalisering innen regnskap- og økonomiområdet og integrasjon mellom ulike 
undersystemer mot lønn- og økonomisystemet setter krav til revisor i forhold til endringer i 
regnskapet og risiko for feil i systemene. Det utføres it-kontroller for å sikre tilfredsstillende 
integritet til regnskapsdata og transaksjoner.   
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Merverdiavgift og momskompensasjon er et krevende område som er beheftet med risiko. 
Revisjonen bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved at vi attesterer terminer til 
skatteetaten for momskompensasjon. Kommunen kan også tape store penger ved feil 
håndtering av momskompensasjon. Moms spørsmål er spesielt krevende i saker der 
kommunen samarbeider med andre om oppgaver eller investeringer.  
 
Lovverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert. Ett av de grunnleggende 
kravene i loven er at det skal være et element av konkurranse ved enhver anskaffelse. 
Dette vil også naturlig være et risikoområde for revisor.    
 
I offentlig sektor det størst mislighetsrisiko innenfor innkjøp. Behandling av kontanter og 
kortbruk er også et område med høyere risiko for misligheter. Kommunen har stort fokus på 
dette, og revisor følger også opp dette i sitt arbeid.  
 
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en 
foreløpig vurdering av blant annet erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne 
kontroll som foreligger. Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold 
som kan medføre endringer i revisjonsstrategien. 
 

4.3 Vesentlighet 

 
Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i risikoanalysen, 
revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har om Rælingen 
kommune.  
 

Revisor fastsetter i den overordnede revisjonsstrategien en vesentlighetsgrense for 
regnskapet totalt sett. Videre fastsetter revisor en arbeidsvesentlighet som revisor bruker 
ved gjennomføring av revisjonen. Det blir også satt en grense for ubetydelige feil.  
 
Vesentlighetsgrensen fastsettes i tråd med normer i revisjonsbransjen. Utgangspunktet er 
en prosent av driftsinntektene for beregning av vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt 
sett. Deretter foretas en justering basert på revisors tidligere erfaring med kommunen samt 
kommunens internkontroll. Rælingen kommune har en god økonomi, relativ høy lånegjeld 
men fokus på at regnskapet skal være korrekt. Kommunen har hatt en jevn og god intern 
kontroll gjennom mange år og erfaringsmessig lite vesentlige feil i regnskapet. Hensyntatt 
dette, vurderes vesentlighetsgrensen for Rælingen til å ligge noe over anbefalt norm. 
 
I tillegg er det områder i Rælingen kommunes regnskap som er beheftet med høyere risiko. 
Som eksempel kan nevnes komplekse regelverk, se under pkt. 4.2. Under disse områdene 
revideres regnskapet med høyere aktsomhet uavhengig av vesentlighetsgrenser. Områder 
som omhandler skatter og avgifter i regnskapet revideres uten bruk av vesentlighetsgrenser 
da dette er områder som alltid vurderes som vesentlige.   
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Jessheim 24.10.2017 
 
Romerike revisjon IKS 
 
 
Kristin Hansstein (sign.)      Kjell Grøtte (sign.) 
avdelingsleder regnskapsrevisjon    regnskapsrevisor 
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Arkivsak-dok. 15/00188-15 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 14.11.2017 
 
 
 

   
 
 

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLLER OG UNDERSØKELSER I 
KOMMUNALE SAMARBEID FOR 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Nedre Romerike 

vannverk IKS og Nedre Romerike avløpsanlegg IKS.  
2. Rælingen kontrollutvalg deltar i en undersøkelse av Kommunal døgnenhet (KAD). 
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike 

Revisjon IKS. 
 
 
Vedlegg:  
1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020    
2. Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden 
 

Saksframstilling: 
Bestilling av selskapskontroll gjøres med utgangspunkt i en plan for selskapskontroll. 
Kommunestyret har vedtatt plan for selskapskontroll 2017–2020.  
   
De fleste selskaper er eid av flere kommuner.  Det er derfor viktig at rapportene 
inneholder tilstrekkelig informasjon om den enkelte kommune, slik at kontrollutvalget 
kan lage en presis innstilling til kommunestyret. I selskaper der flere kommuner er 
eiere, vil sekretariatet samordne bestillingene. 
 
Det er bestemt at kontrollutvalget bestiller kontroller for ett år av gangen. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med en liste for gjennomføringen av 
kontrollene.  
 
Totalt for alle kontrollutvalgene på Romerike innebærer dette kontroll av selskapene; 
Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, Midtre 
Romerike Avløpsselskap IKS, Nedre Romerike Vannverk IKS, Nedre Romerike 
Avløpsanlegg IKS, Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Dessuten undersøkelse i 
Kommunal døgnenhet (KAD).  
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For Rælingen kommune innebærer dette kontroll av selskapene; Nedre Romerike 
Vannverk IKS, Nedre Romerike avløpsanlegg IKS og undersøkelse i Kommunal 
døgnenhet, KAD. 
 
I selskapene er det aktuelt å se på hvordan anbefalingene fra forrige 
eierskapskontroll har blitt fulgt opp. Når det gjelder Kommunal døgnenhet (KAD) så 
er dette et kommunalt samarbeid hvor Skedsmo er vert. Det er derfor Skedsmo 
kontrollutvalg som har kompetanse til å foreta bestillingen.  
 
Rælingen kontrollutvalg har tidligere uttrykt ønske om en undersøkelse i KAD. 
Bakgrunnen for dette var oppslag om dårlig utnyttelse av ressursene. Det er derfor 
aktuelt å undersøke i hvilken grad kommunene har pasienter i KAD. Dette er tenkt 
som en enkel undersøkelse hvor revisjonen bes rapportere tilbake resultatet av 
undersøkelsen i form av et notat. I og med at det er et ønske fra Rælingen er det 
naturlig at man er med og deler på timene til denne undersøkelsen. 
 
Det var opprinnelig også tenkt en forvaltningsrevisjon av Norasondegruppen AS der 
man skulle se på om selskapet drives i samsvar med formålet. Det er nylig avholdt en 
ekstraordinær generalforsamling hvor det ble vedtatt endringer av 
selskapsvedtektene som imøtekommer krav om at selskapet drives i samsvar med 
formålet. I tillegg er det utarbeidet et forslag til eierstrategi for perioden 2017-2021.  
På denne bakgrunn vurderer kontrollutvalgssekretariatet at en forvaltningsrevisjon av 
Norasondegruppen AS utgår, og at kontrollutvalget avventer og gjennomfører en 
eierskapskontroll av selskapet mot slutten av perioden.  
 
Videre var det også tenkt en forvaltningsrevisjon av Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid, men dette fremstår som mindre aktuelt i og med den forestående 
kommunesammenslåingen.  
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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 elle 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 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)? 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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• 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 

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.  

Forvaltning av kommunens eierskap – eiermeldingen 
Eiermeldingen har to formål; den skal gi en samlet oversikt over de selskaper og samarbeidsformer Rælingen 
kommune deltar i, og videre hvilke prinsipper Rælingen kommune vektlegger i sin eierstyring av disse selskapene. 
Kjøp av tjenester er ikke omtalt i eiermeldingen. 

Eiermeldingen skal være et redskap for aktiv utøvelse av eierstyring av de interkommunale selskap kommunen deltar 
i. Den skal bidra til at kommunens eierrepresentant har en klar forståelse av sin rolle som kommunens representant i 
eierorganet, samt bidra til klar forståelse av og bevisstgjøring av de ulike organene i selskapet og deres rolle i forhold 
til hverandre. 
 
Rælingen kommune legger følgende eierstrategier til grunn: 

1. Riktig selskapsform hensett selskapets virksomhet og behov for styring. 
2. Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling. 
3. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet, og meroffentlighet skal 

praktiseres så langt det er mulig. 
4. Kommunen fremmer sine eierinteresser i selskapets eierorgan; representantskap i IKS og generalforsamling i 

aksjeselskap.  
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5. Som eier skal kommunen gi klare og langsiktige mål for selskapene og bidra til at de har stabile 
rammebetingelser for sin virksomhet. Selskapets styre er ansvarlig for målene. 

6. Selskapet skal i utgangspunktet drives etter samme prinsipper som kommunens egen virksomhet. 
7. Som eier forventer kommunen at selskapenes styrer på uavhengig grunnlag har en aktiv rolle med hensyn til 

service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. 
8. Styret i alle selskap skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 
9. Styret i alle selskap forventes å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften. 

 
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 

I vedlagte oversikt over selskaper er funn fra tidligere kontroller oppsummert.  

Kommunens eierskap 
Rælingen kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 

Interkommunale selskap 
• Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 
• Romerike Avfallsforedling (ROAF) IKS 
• Nedre Romerike vannverk IKS 
• Nedre Romerike avløpsanlegg IKS 
• Romerike krisesenter IKS 
• Romerike revisjon IKS 
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
Aksjeselskap 

• Strandveien 1 AS 
• Norasonde AS 
• Aktivum Rælingen AS 

 
Vertskommunesamarbeid 

• Nedre Romerike innkjøpssamarbeid (Sørum) 
• Øyeren IKT (Rælingen) 
• Skatteoppkreverfunksjonen (Skedsmo) 
• Regionkontor landbruk (Skedsmo) 
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Andre samarbeidsformer 
• Samarbeidsrådet for Nedre Romerike  
• Kunnskapsbyen Lillestrøm 
• Nedre Romerike legevakt 
• Barnevernsvakten 
• Kommunal døgnenhet, KAD 

 

Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomfør eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS og RA2 AS i forrige periode. Formålet 
var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. Kontrollene viste at det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapene, bortsett 
fra i Norasonde. For mer detaljer viser vi til Faktaarkene for hvert selskap. 

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

Selskap Involverte eiere 

Romerike 
krisesenter IKS 

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

Strandveien 1 AS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum kommuner 

Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid 

Vertskommunesamarbeid med Sørum kommune som 
vertskommune. 

Kommunal 
døgnenhet, KAD 

Skedsmo 

Rælingen har en avtale med Skedsmo. 

Romerike 
avfallsforedling IKS 

Skedsmo, Lørenskog, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Sørum, Enebakk og 
Aurskog-Høland, Rælingen 

Nedre Romerike 
vannverk IKS 

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum. 

Norasondegruppen 
AS 

 

 

Fet, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum, Aurskog-
Høland, Gjerdrum, Rømskog, Norsk Folkehjelp (0,32%) 

Nedre Romerike 
avløpsanlegg IKS 

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune 

 

Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene der hvor der 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 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.  
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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 
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS  
Tilskudd til NRBR 2016 100 716 668.- kroner. Tilskudd til Romerike 110-sentral 16 972 310.- kroner. 

 
Formål På vegne av eierkommunene å ivareta plikter og oppgaver disse har etter lover og 

forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 

Etablert 1. januar 2006 – utvidet 1. januar 2014 (Fet trådte inn) 

Selskapsavtale Revidert i 2015 
 

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



40/17 Bestilling av selskapskontroller og undersøkelser i kommunale samarbeid for 2018 - 15/00188-15 Bestilling av selskapskontroller og undersøkelser i kommunale samarbeid for 2018 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Rælingen ENDELIG

Hovedkontor Lørenskog kommune 
 
 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med tilhørende forskrifter. 

Lov om vern mot forurensninger og mot avfall. 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. 
 
 
 
 
 

Eierandeler 

Skedsmo 29,26 % 

Lørenskog 19,85 % 

Nittedal 19,04 % 

Sørum 10,09 % 

Aurskog-Høland 7,83 % 

Rælingen 7,20 % 

Fet 6,73 % 

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

Tilskudd 

Deltakerkommunene plikter å yte årlige tilskudd til brannvesenet, feiervesenet, 
110-sentralen og Sivilforsvaret. Tilskudd til brannvesenet er fordelt mellom 
eierkommunene etter innbyggertall, med en overgangsordning over 10 år (tom 
2023) der deler av tilskuddet fordeles iht. fordelingsnøkkel basert på justert 
basisbudsjett for 2013. 

 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, samt 

likviditetsformål, med en ramme for samlet låneopptak på 25 mill. kr. 

 
Representantskapet 

14 medlemmer, hvorav 2 fra hver eierkommune. 

Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 
 
 

Styret 

Styret består av 5 medlemmer, pluss 2 medlemmer som velges av og blant 
selskapets ansatte. Representantskapet velger styrets leder og nestleder for 2 år 
av gangen. 

Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 

Instruks for styret og 
daglig leder 

 
Ja 

Etiske retningslinjer Ja 

Adresse Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 

Telefon 67 91 04 00 

Nettadresse www.nrbr.no 

Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS 
 

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

 
 

Formål 

På vegne av eierkommunene å drive mottak, innsamling, transport, behandling og 
omsetning av avfall i eierkommunene med mer. Selskapet drives etter 
selvkostprinsippet for husholdningsavfall, i tillegg til forretningsmessig drift innenfor 
næringsavfall. 

Etablert 1. januar 1992 

Selskapsavtale Revidert ifb. utvidelse 1.1.15 
 

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

Hovedkontor Skedsmo kommune 
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Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 

Forurensningsloven med forskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eierandeler 

Aurskog-Høland 8,36 % 

Enebakk 5,73 % 

Fet 5,96 % 

Gjerdrum 3,39 % 

Lørenskog 18,71 % 

Nittedal 12,07 % 

Rælingen 9,06 % 

Skedsmo 27,6 % 

Sørum 9,12 % 

Eierandelen revideres hvert år og baseres på innbyggertall i den enkelte kommune. 
 

Ansvar 
 

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 

 
 
 

Investeringer og fond 

Investeringskapital skaffes til veie ved egenkapital, låneopptak eller ved tilskudd fra 
deltakerkommunene og staten. 

Det skal avsettes midler til fond for konsesjonspålagt etterdrift av avfallsdeponiet. 

Det kan avsettes midler til fond for investeringer og gjeldssanering. 
 
 
 
 

Driftstilskudd 

Årlige kapital- og driftskostnader dekkes gjennom driftstilskudd fra 
deltakerkommunene, behandlingsavgift for avfall fra andre avfallsleverandører og 
salg av utsorterte produkter. 

Driftstilskuddet skal dekke tjenester selskapet utfører for kommunene og fordeles på 
disse i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. Kommunene innbetaler 
de budsjetterte driftstilskudd iht. en på forhånd oppsatt innbetalingsplan, som 
fastlegges ved budsjettbehandlingen. 

 
Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for 

låneforpliktelser på 365 mill kr. 

 
Representantskapet 

18 medlemmer, hvorav 2 representanter fra hver eierkommune. 

Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 

 
Styret 

Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 

Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 

Instruks for styret og 
daglig leder 

 
Ja 

 

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.» 
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Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for representantskapets 
medlemmer.» 

 

Nedre Romerike Vannverk IKS 
Driftskostnad 41,6 mill. kroner i 2014. 

 
 
 
 

Formål 

Sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. 

Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, 
tunneler, reservevannkilder, høydebassenger, pumpestasjoner og 
hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter. 

Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til enkeltabonnenter. 

Skal drives etter selvkostprinsippet. Har ikke erverv til formål. 

Etablert 1. januar 2008 som IKS (1971 Nedre Romerike vannverk AL) 

Selskapsavtale Sist revidert i 2014 

Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum kommuner. 

Hovedkontor Rælingen kommune 

 
Hovedrammer for 
virksomheten 

Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, 
vannressursloven, plan- og bygningsloven, matloven. 

 
 
 
 
 
 

Eierandeler 

Skedsmo 35,9 % 

Lørenskog 25,48 % 

Rælingen 11,45 % 

Nittedal 16,15 % 

Fet 4,76 % 

Sørum 6,26 % 

Eierbrøk pr 1.1.13. Revurderes hvert fjerde år basert på fordelingen av vannkjøp 
de foregående 4 år. 

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

Finansiering 

Selskapets virksomhet finansieres gjennom salg av vann. 

Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). 

Selskapet har ikke fond. 
 
 

Låneopptak 

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for 
låneforpliktelser på 580 mill. kr. 

I tillegg kan selskapet inngå avtale om lån i form av kassekreditt innenfor en 
ramme på 20 mill. kroner. 

 
Representantskapet 

12 medlemmer, hvorav 2 representanter fra hver eierkommune. 

Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 

 
Styret 

Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 

Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 
Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017. 

 

Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 9.11.2015, og 
kommunestyret fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og forutsetter at: 
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1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene legges til grunn 
for styringen av selskapene framover 

2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering følges opp av 
selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En første tilbakemelding om dette 
legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene våren 2016. 

3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere selskapsavtalene med 
mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. Formannskapet utpeker deltaker i 
styringsgruppen etter at kommunestyret for neste valgperiode er konstituert. 

 

Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for eierstyring.  

 

Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS 
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014. 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer 
i selskapsavtalen 29.4.2015 

Formål Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge, 
bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler, 
pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende 
overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam. 

Kan levere avløpstjenester til 
andre kommuner, men ikke til 
enkeltabonnenter. 

 

Kan inngå avtale om drift av 
kommunale hovedledninger 
som er tilknyttet selskapenes 
anlegg. 

 

Skal drives etter 
selvkostprinsippet. 

 

Etablert 2008 

Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune 

Hovedkontor Rælingen kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov om 
kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og 
bygningsloven. 

Eierandeler Skedsmo 51,9 % 
Lørenskog 35,7 % 
Rælingen 12,4 % 
Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til:    
Skedsmo 45,4 % 
Lørenskog 31,2 % 
Rælingen 10,9 % 
Nittedal 12,5 % 
Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i 
selskapsavtalen. 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 
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Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i 
samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom 
betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene 
skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke 
fond. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 
for låneforpliktelser på kroner 500.000.000,-. 

Representantskapet 8 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver 
eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 

Styret 5 medlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomitè. 

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Det har vært gjennomført en evaluering av NRV og NRA IKS, rapporten ble behandlet i kommunestyret 9.11.2015, og 
kommunestyret fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og forutsetter at: 

4. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene legges til grunn 
for styringen av selskapene framover 

5. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering følges opp av 
selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En første tilbakemelding om dette 
legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene våren 2016. 

6. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere selskapsavtalene med 
mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten. Formannskapet utpeker deltaker i 
styringsgruppen etter at kommunestyret for neste valgperiode er konstituert. 

 

Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for eierstyring.  

 

Romerike Krisesenter IKS 
Driftsinntekter i 2014 på 15,3 mill. kr. 

 
Formål Selskapet skal drive Romerike Krisesenter, et midlertidig botilbud og rådgivning til 

kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. 

Etablert 2010 

Selskapsavtale Sist revidert i 2015 
 

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

Hovedkontor Skedsmo kommune 
 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 

Lov om kommunale krisesentertilbud. 
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Eierandeler 

Aurskog-Høland 5,8 % 

Eidsvoll 8,3 % 

Enebakk 2,0 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,4 % 

Hurdal 1,0 % 

Lørenskog 12,8 % 

Nannestad 4,3 % 

Nes 7,5 % 

Nittedal 8,3 % 

Rælingen 6,2 % 

Skedsmo 19,1 % 

Sørum 6,2 % 

Ullensaker 12,0 % 

Eierandelen skal revideres når én eller flere eiere krever det. 

 
Ansvar 

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

Forpliktelser. 

Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter og investeringer ut fra eierandel. 
 

Låneopptak 
Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 60 mill 
kroner. Lånerammen skal trappes ned samsvar med nedbetalingen av 
underliggende lån over en periode på inntil 30 år regnet fra 31.12.2012. 

Representantskapet 14 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 

 
Styret 

Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 

Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 

Instruks for styret og 
daglig leder 

 
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?  

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. 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet  
Det har fremkommet i media at Krisesenteret kan komme til å avvise brukere på grunn av kapasitetsproblemer. Det har 
nylig vært en diskusjon mellom eierne om hvorvidt styret har oppfylt sitt ansvar for å forhindre avvisninger av brukere 
som er i strid med lovens intensjon. Fremtidig organisering av krisesenteret vil bli tatt opp på eiermøte. 
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Romerike Revisjon IKS  
Driftsinntekter i 2015 på 25,97 mill. kr. 

 

Etablert 2013 

Selskapsavtale 2013 
 

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

Hovedkontor Sørum kommune 
 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 

Kommuneloven. 
 
 
 
 
 

Eierandeler 

Aurskog-Høland 5,9 % 

Eidsvoll 8,5 % 

Fet 4,2 % 

Gjerdrum 2,4 % 

Hurdal 1,0 % 

Lørenskog 13,3 % 

Nannestad 4,5 % 

 
Nes 7,6 % 

Nittedal 8,4 % 

Rælingen 6,4 % 

Skedsmo 19,5 % 

Sørum 6,3 % 

Ullensaker 12,0 % 

 
Ansvar 

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

Forpliktelser. 
 

Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter ut fra innbyggertall i 
eierkommunene. 

Låneopptak Begrenset oppad til 4 mill kr. 

Representantskapet 13 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 

 
Styret 

Styret har 5 medlemmer, pluss 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 

Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 

Instruks for styret og 
daglig leder 

 
Ja 

Etiske retningslinjer Ja 

Adresse Ringveien 4, 2050 Jessheim 

Telefon 66 10 69 00 

Nettadresse www.romerikerevisjon.no 
 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Driftsinntekter i 2015 på 2,85 mill. kr. 

Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for eierkommunenes kontrollutvalg. 

Etablert 2012 

Selskapsavtale 2012 
 

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

Hovedkontor Lørenskog kommune 

Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakere. 
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Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen. 

Forskrift om kontrollutvalg 
 
 
 
 
 
 

Eierandeler 

Aurskog-Høland 5,9 % 

Eidsvoll 8,5 % 

Fet 4,2 % 

Gjerdrum 2,4 % 

Hurdal 1,0 % 

Lørenskog 13,3 % 

Nannestad 4,4 % 

 
Nes 7,6 % 

Nittedal 8,5 % 

Rælingen 6,3 % 

Skedsmo 19,5 % 

Sørum 6,3 % 

Ullensaker 12,2 % 

Eierandelen skal revideres hvert år, forholdsmessig etter innbyggertall. 

 
Ansvar 

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

Forpliktelser. 
 

Finansiering 
Driftskostnadene betales av eierkommunene. Kostnadene fordeles mellom 
eierkommunene basert på innbyggertall (60 %) og registrert tidsforbruk på den 
enkelte kommunes kontrollutvalg (40 %). 

Låneopptak Nei 

Representantskapet 13 medlemmer, 1 representant fra hver eierkommune. 

 
Styret 

Styret har 3 medlemmer. 

Representantskapet oppnevner en valgkomité som forbereder valget. 

Instruks for styret og 
daglig leder 

 
Ja 

Etiske retningslinjer Ja 

 
Adresse 

Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, Lørenskog 

Postboks 304, 1471 Lørenskog 

Nettadresse www.rokus.no 
 

 

Strandveien 1 AS 
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr. 

NRA IKS tok over virksomheten i aksjeselskapet Sentralrenseanlegget RA-2 i 2008. Det gamle 
aksjeselskapet ble imidlertid ikke sanert samtidig med opprettelsen av det nye IKS-et, da det forestår 
avvikling av virksomhet som ikke skal videreføres og et økonomisk etteroppgjør mellom eierne. 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS endret navn til Strandveien 1 AS i forbindelse med at eiere i NRV 
AS kjøpte seg inn i selskapet. 

 

 
 

Formål 
Stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet 
etter at ansvaret for mottak og behandling av avløpsvann er overført NRA IKS. 

Har ikke erverv til formål. 

Etablert 1965. Fet kommune eier fra 2015. 

Forretningskontor Rælingen kommune 

 
Aksjekapital 

Kroner 120.000,- fordelt på 60 000 aksjer hver pålydende kr. 2. 

Rælingent kommune eier 8 160 aksjer (13,6 %). 



40/17 Bestilling av selskapskontroller og undersøkelser i kommunale samarbeid for 2018 - 15/00188-15 Bestilling av selskapskontroller og undersøkelser i kommunale samarbeid for 2018 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Rælingen ENDELIG

Hovedrammer for 
virksomheten 

 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Ingen 
 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt 
aksjer for. 

Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere samtykker. 

 
Generalforsamlingen 

Hver eier har to representanter med vararepresentanter. Velges for 4 år. 

Hver eier har én stemme. 

Styret Inntil 3 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. 

Instruks for styret og 
daglig leder 

 
Ja 

Etiske retningslinjer Ja 

Adresse Strandveien 22, 2010 Strømmen 

Telefon 63 81 50 50 
 

Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS) 
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og vurdere om 
kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger samt besvare 
kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en orientering om status / plan for avvikling i 
NRV og RA-2. 

Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2 

Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører tilfredsstillende 
kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2 skriver revisor «Selskapet selv har 
gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende (    ) for kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står 
det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem 
til nå vært et oppryddingsselskap etter det gamle selskapet som hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. 
Selskapets formål endres således fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et 
selskap som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg.»  

Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært skattepliktig. 
Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av eiendommen slik den fremstår i dag vil 
da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved senere salg av eiendommen.  

Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at eierskapssekretariatet ledes av 
rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en 
ordning som omfatter flere selskap i regionen som er underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse 
tilbakemeldingene kan det virke som om det er grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar 
seg løse.» 

Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen. 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
• Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk 

utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?  
• Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 
• Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? 
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Norasondegruppen AS 
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr. 
 

 
 
 

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 fabrikasjon, 
tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når 
dette er forenlig med selskapets formål. 

Etablert 1960 

Forretningskontor Skedsmo kommune 
 

Aksjekapital Kroner 3.155.700 fordelt på 31.557 aksjer á kr 100,-. Rælingen kommune eier 2 839 
aksjer (9 %). 

Hovedrammer for 
virksomheten 

 
Aksjeloven. Vedtektene for selskapet. 

Datterselskaper Norasonde Regnskapsbyrå AS 
 

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. 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, hvorav de ansatte 
representeres iht. aksjeloven. 

 
Adresse 

Industriveien 14, Skedsmokorset 

Postboks 144, 2021 Skedsmokorset 

Telefon 64 83 66 00 

Nettadresse www.norasondegruppen.no 

 
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.» 

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:  
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting og 
anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har levert på. 
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Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene og anbudsutsatte 
kontraktene i 2015.  

Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har vært høye. 
Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet? 

Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for Norasonde i siste 
representantskapskapsmøte. 

 

Aktivum Rælingen AS 
Driftsinntekter 2015: 5,499 mill kr 
 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap 
Formål Sikre og utvikle et godt tilbud om varig tilrettelagt arbeid og 

attføring av arbeidstakere gjennom produksjon av varer og 
tjenester for et marked. 

Etablert 27.11.2002 

Deltakere Rælingen kommune 

Hovedkontor Rælingenkommune 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 
Arbeidsmarkedslovgivningen. 

Eierandeler 100% 

Aksjekapital Kr 100 000 

Styret 5 medlemmer 

 

 

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid, Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid 
 

Formål: Avtalens formål er 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 

Etablert: Våren 1997 som et forpliktende samarbeid. Organisert som 
administrativt vertskommunesamarbeid i 2008. Ny avtale er vedtatt i 
KST-sak 101/14. 

Deltakere: Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen, Aurskog-Høland og Sørum. 
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Rammer: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid (NRI), vedtatt i 10.09.2014 i KST-sak 101/14. 

Forretningskontor: Sørum kommune. 

Representasjon i 
samarbeidsrådet: 

Deltakerkommunenes økonomisjefer (eller den rådmannen bemyndiger) 
utgjør Samarbeidsrådet. Samarbeidsrådet har besluttende myndighet når 
det gjelder på hvilke produktområder innkjøpssamarbeidet skal inngå 
rammeavtaler på deltakerkommunenes vegne. 

 
For øvrig er Samarbeidsrådets funksjon å rådgi vertskommunen i 
praktiske spørsmål om samarbeidets drift. Vertskommunen innkaller til 
møter i Samarbeidsrådet ved behov. 

Representasjon i innkjøpsrådet: De innkjøpsfaglige kontaktpersonene, sammen med innkjøpssjef og 
øvrige ansatte i NRI, utgjør Innkjøpsrådet. Innkjøpsrådet er et rådgivende 
organ for innkjøpssjefen. NRI innkaller til møte i Innkjøpsrådet ved behov. 
Innkjøpsrådet utgjør også kjernen i et faglig nettverk for 
innkjøpssamarbeidet i kommunene. 

Administrasjon: Sørum kommune har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar for 
innkjøpssamarbeidets innkjøpssjef og øvrige ansatte i 
innkjøpssamarbeidet. Vertskommunen har myndighet til å inngå, 
prolongere og terminere avtaler på innkjøpssamarbeidets vegne. 
Vertskommunen innkaller til et årlig møte mellom rådmennene (eller 
den rådmannen bemyndiger) i deltagerkommunene for informasjon og 
konsultasjon om innkjøpssamarbeidets utvikling. 

 
Under ledelse av innkjøpssjefen skal NRI: 

 
- Inngå rammeavtaler på kommunenes vegne på alle 

produktområder deltagerkommunene finner tjenlig. 
- Informere deltagerkommunene om alle inngåtte rammeavtaler, 

herunder prolongering og terminering av rammeavtaler. 
- Bekjentgjøre alle rammeavtaler på sin nettside, både 

kommunale og interkommunale. Se for øvrig avtalen for 
utfyllende liste over oppgaver. 

 
Deltakerkommunenes plikter fremgår av avtalen. 

Innskuddsplikt: Samarbeidet finansieres ved tilskudd fra deltakerkommunene gjennom 
en leverandørfinansiert ordning (sekretariatsbidrag ). Ordningen baserer 
seg på at en prosentandel av omsetningen på alle interkommunale 
rammeavtaler innbetales fra leverandørene til NRI. 

Vertskommunen avregner eventuelt mer- eller mindreforbruk i NRI med 
deltakerkommunene basert på innbyggertallet. 

Administrasjonshonorar: NRI belastes indirekte kostnader (administrative 
kostnader) på lik linje med virksomheter i Sørum kommune. 
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Uttreden: En deltagerkommune kan si opp samarbeidsavtalen med en 
oppsigelsesfrist på 1 år, regnet fra 1. januar året etter at oppsigelsen er 
skriftlig varslet. En oppsigelse vil ikke innebære endringer overfor 
tredjeparter av kommunens ansvar for allerede kontraktsforpliktelser. 

 
Dersom deltagerkommunene er enige kan samarbeidet oppløses med 
øyeblikkelig virkning. 

Adresse: c/o Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand 

Telefon: 63 86 90 00/63 86 98 82 

Nettside: www.nri.no 

Rettslige rammer Kommuneloven § 28-1b 

 

Øyeren IKT 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål Etablere et felles IKT som utgjør et robust fagmiljø og 

derigjennom gir kostnadseffektive IKT-løsninger til de tre 
kommunene. 

Etablert O1.01.2009 

Deltakere Rælingen, Fet, Enebakk 

Hovedkontor Rælingen kommune. 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 28-1b  

Kostnadsfordeling Faste kostnader som fordeles etter kommunens innbyggertall. 

 
 

Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo, 
Rælingen, Fet og Sørum 
 

Formål: Formålet for sammenslåingen er tredelt. Det skal sikre høy kvalitet i 
skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret og gi 
effektiviseringsgevinst. 

Etablert: 1.11.2011. Vedtak 75/11 i kommunestyrets møte 7.9.2011 

Deltakere: Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum 

Eier: Skedsmo kommune 

Rammer: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid vedtatt 7.9.2011 

Lokalisering: Skedsmo kommune, Skedsmo kemnerkontor. 
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Samarbeidsforumet: Kommunens rådmenn eller den rådmannen bemyndiger er 
samarbeidsforumet 

Samarbeidsforumets oppgaver: Rådmennene eller den rådmannen bemyndiger møtes for å drøfte 
saker av betydning for samarbeidet og for å sikre at saker av prinsipiell 
karakter blir behandlet av kommunestyrene i samarbeidskommunene. 
Vertskommunen innkaller til møter i samarbeidsforumet. 

 
Det skal minimum avholdes to møter i året. 

Administrasjon: Kemneren utfører sine oppgaver for kommunen med hjemmel i 
Skattebetalingslovens (lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og 
innkreving av skatt) § 2-1 og etter Skatteoppkreverinstruksen fastsatt 
av Skattedirektoratet. 

 
Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen knyttet til 
dette ansvarsområdet til vertskommunen i og med vedtaket av denne 
avtalen. Fullmakten omfatter også rett til å utøve særnamsfunksjonen 
(Skattebetalingslovens § 14-3) og til å inngi politianmeldelser på vegne 
av kommunen innenfor kemnerens fagområde. 

 
Daglig leder er kemneren i Skedsmo, som har det formelle og daglige 
ansvaret for driften av kontoret. Vertskommunen har 
ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvaret for daglig leder. 

 
Skedsmo kemnerkontor vil stå for føring av skatteregnskapet på vegne 
av kommunene, forestå innfordring og arbeidsgiverkontroll og øvrige 
oppgaver som tilligger skatteoppkreveren i henhold til lov og forskrift. 

Kostnader: Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene beregnes ut fra 
innbyggertallet i deltakerkommunene per 1.1.2009. 
Fordelingsnøkkelen revideres deretter hvert år ut fra innbyggertallet 
per 1.1. Kommunene faktureres kvartalsvis á konto etter budsjett, 
med avregning senest to måneder etter regnskapsårets slutt. 

 
Kostnader knyttet til arbeidsgiverkontroll fordeles etter antall 
gjennomførte kontroller i kommunen. Kostanden ved benyttet AFT 
62-64 i fem år etter avtalens inngående holdes utenfor 
kostnadsberegningen og faktureres avgivende kommune direkte. For 
lite alders- og uførepensjon i perioden frem til denne avtalens 
ikrafttredelse belastes den avgivende kommune. 

 
Avtalen har et eget punkt om beregning av kostnader (punkt 9). 

Avtalens varighet: Avtalen er uten tidsbegrensning. 

Uttreden: Avtalen kan sies opp. Deltakerkommunene kan med skriftlig varsel si 
opp deltakerforholdet i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 1 år, 
men slik at fristen regnes fra 1. januar året etter at oppsigelse er 
varslet. 

Adresse: Kemnerkontoret, Postboks 313, 2001 Lillestrøm 

Telefon: 66 93 80 00 
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Nettside: https://www.skedsmo.kommune.no/Kemnerkontoret/ 

Rettslige rammer: Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
§ 28-1b; administrativt vertskommunesamarbeid. 

 

 

Regionkontor landbruk (RKL) 
Organisering Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del av 

Skedsmo kommune) 

Formål RKL skal være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for 
avtalepartene. RKL skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- 
og skogressursene med sikte på verdiskapning og sikring av 
produksjongrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet og kulturverdiene. 

Etablert 1994 

Avtaleparter Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo kommuner. 

Vertskommune Skedsmo kommune 

Samrådingsmøtet Har en rådgivende og koordinerende funksjon. De folkevalgte 
organer i Skedsmo kommune vedtar regnskap, budsjett, planer mv 
for RKL som enhet i Skedsmo kommune. Samrådingsmøtet består av 
en representant fra hver av avtalepartene. Behandler regnskap, 
årsberetning og husleieavtale, budsjett, langtidsplan og 
virksomhetsplan og behandler andre felles overordnete saker  som 
omfattes av RKLs virksomhet. 

Administrasjon Rådmannen i Skedsmo kommune videredelegerer myndighet han er 
tildelt fra deltakerkommunene til kommunaldirektørene        for 
kultur og teknisk sektor, som videredelegerer myndigheten til 
landbrukssjefen, jf kommuneloven § 28-1b. Landbrukssjefen  har 
den faglige og administrative ledelse av landbrukskontoret (RKL). 

Økonomiske forhold Minimum bemanning 5,1 årsverk. Driftskostnadene fordeles, med 
basis i kommunenes bruk i foregående avtaleperiode, slik: Lørenskog 
14 %, Nittedal 29, 5 %, Oslo 20 %, Rælingen 13, 5 

%, Skedsmo 23 %. Konsesjonsinntekter føres som inntekt på RKLs 
budsjett. Merinntekter/-utgifter i forhold til vedtatt budsjett 
innarbeides i neste års budsjett. Arbeid med særskilte prosjekter o.a. 
som ikke inngår i kontorets ordinære arbeid/kostnader, finansieres 
med særlige prosjektbevilgninger. 

 

 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Formål Ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de 

kommuner som til enhver tid er medlemmer. 
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Etablert 1998 

Deltakere Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 
Sørum og Akershus fylkeskommune. Enebakk er 
observatørkommune. 

Årsmøtet SNR er organisert som selvstendig juridisk enhet i henhold til 
Kommunelovens §27 med årsmøtet som øverste organ. 

Daglig leder/sekretariat Administrativ koordinering, saksbehandling og sekretariattjenester. 

Økonomi Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent, bestående av en fast del 
og en variabel del som fastsettes ut fra folketallet i 
medlemskommunene. Styret kan vedta særskilt finansiering av 
tiltak/satsninger. 

 

 

Kunnskapsbyen Lillestrøm 
Organisering Forening 

Formål Visjonen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er «Førstevalget for 
forskning og kunnskapsbasert Næringsliv».  
Formålet til Kunnskapsbyen Lillestrøm er å bidra til ny 
aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen 
er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv. KL skal 
bidra til bedring av kunnskapsvirksomhetenes 
infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til 
samhandling mellom medlemmene. 
Rollen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er å være en 
initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer 
overfor medlemmene og andre samfunnsaktører i 
regionen. Kunnskapsbyen Lillestrøm er Skedsmo 
kommunes viktigste næringspolitiske redskap for 
utvikling av kommunen og regionen. 

Etablert 2000 

Medlemmer Forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående, offentlig eide 
bedrifter organisert som aksjeselskaper, offentlige og private 
utdanningsinstitusjoner og andre sentrale, offentlige institusjoner. 

Skedsmo kommune har vært 
medlem siden oppstarten. 

 

Datterselskaper Kunnskapsbyen Konferanse senter AS, Business Lillestrøm AS 

Økonomiske forhold  

Årsmøtet Organisasjonens høyeste organ. Alle medlemmer har møterett ved 
innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt. 

Styret 7 styremedlemmer velges for 2 år, 2 varamedlemmer velges for 1 år 
av årsmøtet 

Styremedlemmer Ole-Jacob Flæten (leder), Brit Farstad (nestleder), Morten Irgens, Jan 
Erik Torp, Knut Halvor Hansen, Anette Solli, Tone Ikdal, Frank Sagvik, 
Siv Lunde Kolrud, Odd Jarle Skjeldhaugen Obervatører i styret: Jarle 
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Bjerkelund Gimse (Kjeller Innovasjon), Kjartan Berland (Skedsmo 
kommune) 

 

 

Nedre Romerike legevakt 
Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Fet, Enebakk og 

Skedsmo kommuner. Skedsmo kommune drifter enheten, og har 
arbeidsgiveransvaret. 

Formål Drive lovpålagt akuttmedisins behandling 

Etablert 2010 

Lokalisert Helsebygget, Lillestrøm 

Avtaleparter  

Kommentar Legevakten er i stadig utvikling, og ny akuttmedisinsk forskrift fra 
2015 vil på sikt påvirke kompetansesammensetningen. 

 

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. 
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Kommunal døgnenhet, KAD 
 

Organisering Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, 
Fet, Nittedal, Sørum, Enebakk og Skedsmo 
kommuner. Skedsmo kommune drifter enheten, 
og har arbeidsgiveransvaret. 

Formål Ivareta det lovpålagte kravet om at kommunene 
innen 2016 skal ha tilbud om døgnopphold for 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten 
gjelder for de pasienter og brukere som 
kommunen har mulighet til å utrede, behandle 
eller yte omsorg til. Det er definert inklusjons- og 
eksklusjonskriterier for pasientbehandlingen. 

Etablert 2014 

Lokalisert Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Kommentar Enheten er etablert i Romerike Helsebygg. 
Finansiering til oppstart og drift ble gitt av 
Helsedirektoratet og RHF (regionalt helseforetak) i 
januar 2014. Fra 2016 vil finansieringen skje over 
rammetilskuddet i Statsbudsjettet. 

 

 

Kilder: 

Rælingen kommunes eiermelding 2013 
Proff.no 
Politiske behandlinger 
Tidligere eierskapskontroller  
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Selskap Eiere Utdyping av prosjekt Tidspunkt 
for 
bestilling 

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

Mer enn en ren eierskapskontroll.  
Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? Også se på sider ved driften. 
(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

Norasondegruppen AS Fet, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Sørum, Aurskog-Høland, 
Gjerdrum, Rømskog, Norsk Folkehjelp 
(0,32%) 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 
I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 
(Eierskapskontroll) 
 

2018 

Strandveien 1 AS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum 

- Er kommunens eierstrategi i samsvar med de 
oppgaver selskapet faktisk utfører? 

- Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og 
eventuelt drøftet dette med eierne? 

- Hva er gjort for å sikre at lov om offentlige 
anskaffelser er fulgt? 

- Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold 
til eiendomsutviklingsprosjektet? 

(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

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

Eierskapskontroll 2018 

Romerike avfallsforedling IKS Skedsmo, Lørenskog, Fet, Gjerdrum, 
Nittedal, Sørum, Enebakk og Aurskog-
Høland, Rælingen 

Mer enn en ren eierskapskontroll? 2019 

Øvre Romerike brann og redning 
IKS 

Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal, 
Gjerdrum, Eidsvoll 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Nedre Romerike brann og redning 
IKS 

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

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2020 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS Ullensaker, Nannestad, Hurdal, 
Eidsvoll 

Hvordan er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 

Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

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

Eierskapskontroll 2019 

Midtre Romerike avløpsselskap 
IKS 

Gjerdrum, Sørum, Fet Eierskapskontroll 2018 

Orbit Arena AS Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal, Akershus fylkeskommune, 
DnB (10%), flere private eiere som 
eier mindre enn 1% hver. 

Begrenset eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike vannverk IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum. 

Eierskapskontroll 2018 

Nedre Romerike avløpsanlegg IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og 
Nittedal 

Eierskapskontroll 2018 

Nitor AS Lørenskog I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 2020 

Kanmer AS Nes  Eierskapskontroll 2019 

Aurskog-Høland 
utbyggingsselskap AS 

Aurskog-Høland Eierskapskontroll 2018 

Jobberiet AS Aurskog-Høland Mer enn en ren eierskapskontroll 2020 

Lillestrøm parkering AS med 
datterselskapet 

Skedsmo Eierskapskontroll 2019 

Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Gjerdrum 

 I bestilling 

Andre eierskapskontroller    

Kontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning 
 

  2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Samarbeid Partnere Utdyping av undersøkelse  

Digitale Gardermoen Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes, Ullensaker. 
Vertskommune: Ullensaker 

 2020 

Jessheim interkommunale 
legevakt 

Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, 
Ullensaker. Vertskommune: 
Ullensaker 

Mer enn en ren eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid 

Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen, 
Aurskog-Høland, Sørum. 
Vertskommune: Sørum 

 2018 

Voksenopplæring Øvre Romerike Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, 
Hurdal. Vertskommune: Ullensaker 

1. Hvordan er delegeringen gjennomført? 
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir 

ivaretatt i samarbeidet? 
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne? 

 
Det foretas en undersøkelse av problemstilling 1 og 2 før en 
tar stilling til om det også er aktuelt å gjennomføre en 
undersøkelse av problemstilling 3. 

2017 

Regionkontor landbruk Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, 
Rælingen, Oslo. Vertskommune: 
Skedsmo 

Det kan det være aktuelt å undersøke hvordan Lørenskog 
kommune sikrer at de oppgaver og det ansvar Lørenskog har 
blir ivaretatt i vertskommunesamarbeidet. 

2019 

Kommunal døgnenhet, KAD Skedsmo, Rælingen, Enebakk, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, Sørum. 
Vertskommune: Skedsmo 

 2018 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00265-28 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 14.11.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

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. 
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Arkivsak-dok. 15/00173-17 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 14.11.2017 
 
 
 

   
 
 

MØTEPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2018: 
Tirsdag 30. januar 
Tirsdag 13. mars 
Tirsdag 8. mai 
Tirsdag 12. juni 
Tirsdag 28. august 
Tirsdag 9. oktober 
Tirsdag 27. november 
 

Saksframstilling: 
Det er foreslått samme antall møter i 2018 som det var i 2017.  
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Arkivsak-dok. 15/00229-29 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 14.11.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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