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BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLLER OG UNDERSØKELSER I 
KOMMUNALE SAMARBEID 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapet Øvre Romerike 

brann og redning IKS. Dette skal være en etterkontroll av tidligere 
eierskapskontroll.  

2. 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 plan for selskapskontroll 
2017-2020 vedtatt av kommunestyret 31. januar 2017. 
 
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 Nes kommune innebærer dette kontroll av selskapet Øvre Romerike brann og 
redning. I dette selskapet er det aktuelt å se på hvordan anbefalingene fra forrige 
eierskapskontroll har blitt fulgt opp. 
 
I tillegg vil det bli bestilt en ekstern selskapskontroll av Romerike revisjon, dette 
legges frem i en egen sak.  
 
Nes kontrollutvalg har også satt opp en undersøkelse i Voksenopplæringen Øvre 
Romerike i sin plan. Det er 3 problemstillinger man vil undersøke: 

1. Hvordan er delegeringen gjennomført? 
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir ivaretatt i samarbeidet? 
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne? 

Når det gjelder problemstilling nr. 3 er det kontrollutvalget i Ullensaker som må foreta 
bestillingen i og med at Ullensaker er vertskommune. 
 
Nå har kontrollutvalget i Ullensaker bestilt en forvaltningsrevisjon av 
introduksjonsprogrammet for flyktninger. Voksenopplæringen vil inngå som en del av 
denne undersøkelsen. Det foreslås at man avventer rapporten fra denne 
forvaltningsrevisjonen før man eventuelt fortar noen bestilling i forhold til 
voksenopplæringen. Rapporten til Ullensaker kan også legges frem for 
kontrollutvalget i Nes. 
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 
utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  

Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 
grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 
internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 
kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 
eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  
 

Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 
virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 
interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 
overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  

I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 
forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 
hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  

 

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 
godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 
kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 

Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 
• Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 

eierskapsmelding? 
• Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 

for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 

• Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling 
• styret og daglig leder)? 
• Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 

Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 

• Måloppnåelse 
• Offentlige anskaffelser 
• Habilitet 
• Etikk og samfunnsansvar 
• Arbeidsmiljø 
• Økonomisk drift 

 
Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 
Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 

• Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 
• Interkommunale selskap (IKS) 
• Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 

kommuner 
• Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 
eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 
til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 
selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  

Kommunens eierskap 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 
(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 
selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse.  

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

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

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

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

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

• Forvalter store økonomiske verdier 
• Utfører viktige kommunale oppgaver 
• Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 
• Politisk interesse og prestisje 
• Betydning for omdømme 
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Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 
ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 

• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 

samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
• Negativ økonomisk utvikling 
• Negativ medieoppmerksomhet 

Kommunens eierskap 
Nes kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 

Interkommunale selskaper – IKS: 
• Romerike Revisjon IKS  
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
• Romerike Krisesenter IKS  
• Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  

Aksjeselskaper - AS 
• Kanmer AS 
• Nes kulturhus AS 

 
Kommunale foretak 

• Esval Miljøpark KF 
 
Interkommunalt samarbeid (kommunelovens § 27) 

• Digitale Gardermoen IS (DGI) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
• Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

 
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) 

• Voksenopplæring (Ullensaker) 
• Barnevernsvakt (Lørenskog) 
• Overgrepsmottak (Oslo) 
• Miljørettet helsevern (Nannestad 
• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Kongsvinger, sammen med Glåmdalskommunene) 

Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 
IKS (DGI), og ØRU/ØRIK i forrige periode. Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under 
arbeid og behandles høsten 2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes 
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oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 

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

Selskap Involverte eiere 

Kanmer AS Nes kommune 

Øvre Romerike 
utvikling (ØRU) 

Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune. 

Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal 

Øvre Romerike 
interkommunale 
innkjøpssamarbeid 
(ØRIK) 

Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune. 

Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal 

Voksenopplæring 
Øvre Romerike 

Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune. 

Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal 

 

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

Utdyping av de enkelte prosjektene 
 

Kanmer AS 
I dette selskapet er det en ordinær eierskapskontroll utvalget ønsker. 
 
Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
I disse samarbeidene er det bestilt en undersøkelse. Utvalget vil avvente utfallet av denne 
undersøkelsen før en tar stilling til ytterligere undersøkelser. 
 
Voksenopplæring Øvre Romerike 
Problemstillingene for en undersøkelse vil være: 

1. Hvordan er delegeringen gjennomført? 
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir ivaretatt i samarbeidet? 
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne? 

 
Utvalget vil gjennomføre en undersøkelse av problemstilling 1 og 2 før en tar stilling til om 
det også er aktuelt å gjennomføre en undersøkelse av problemstilling 3. 
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Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 
variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 
selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 
flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 
prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 

NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 
som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 
standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 
tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 
etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Faktaark selskaper 
 
 
Kanmer AS 
Driftsinntekter i 2015 på 32,3 mill. kr 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 
Formål Individuell opplæring og utvikling, med 

mennesket i sentrum, gjennom allsidig 
virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom 
og ha høy grad av kvalitet og service. 
 

Etablert 1996 
Forretningskontor Nes kommune 
Aksjekapital Kr 810.000 
Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 

Arbeidsmarkedslovgivningen. 
Eier Nes kommune 100% 
Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 

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

Generalforsamlingen Formannskapet 
Styremedlemmer Øystein Seland (leder), Hans Julius Østvold 

(nestleder), Brita Gjellesvik, Tore Thomsen, 
Margareta Christina Brügger Ring, Ida Elisabeth 
Martinsen 

 

 

Nes Kulturhus AS 
Driftsinntekter i 2015 på 1,2 mill. kr 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 

Formål Å eie og drive utleie av kulturhus i Nes 
kommune, samt delta i annen beslektet 
virksomhet. 

 

Etablert 1999 

Forretningskontor Nes kommune 

Aksjekapital 21,9 mill kr 

Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet.  

Eier Nes kommune 100% 
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Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 
for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 

Generalforsamlingen Formannskapet 

Styremedlemmer Frits Peter Wahlstrøm (leder), Lillian Hansen 
(nestleder), Ingrid Fyhri 

 

Esval Miljøpark KF 
Driftsinntekter 2015: 71,7 mill kr 

Organisering/selskapsform Kommunalt foretak 

Formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde 
avfallsanlegget med tilhørende deponi, biogass 
anlegg og sorteringsanlegg for avfall, innenfor 
fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Oslo 
kommune og Nes kommune og kan i tillegg 
tilbys andre. 

 

Foretaket kan videre engasjere seg i virksomhet 
som naturlig hører sammen med formålet. Slikt 
engasjement skal normalt skje gjennom 
eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er 
begrenset til innskutt kapital. 

 

Virksomheten skal levere tjenester på 
konkurransedyktige vilkår sammenlignet med 
tilsvarende foretak og bedrifter. Alle 
avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til 
selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges ved 
foretakets drift. 

Stiftet 21.09.2010 

Forretningskontor Nes kommune 

Hovedramme for virksomheten Kommuneloven og de instrukser kommunen gir. 

Styremedlemmer Hogne Ovin Røisheim (leder), Geir Dølvik 
(nestleder), Jenny Evjen, Åse Birgitte Skjærli, 
John Sverre Bråten 

Etiske retningslinjer Ja 
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Romerike Revisjon IKS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

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

Etablert 15.05.2013 

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

Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 

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

Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 01.01.2011. Nes kommune har p.t. en eierandel på 
7,6 prosent. 

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

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

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

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

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

Instruks for styret og daglig 
leder 

Under utarbeidelse 

Etiske retningslinjer Ja 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 
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Etablert 2012 

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

Hovedkontor Lørenskog kommune 

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

Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Nes kommune har 
p.t. en eierandel på 7,6  prosent. 

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

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

Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 

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

Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 

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

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

 

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap 
Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 

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

Etablert 2004 

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

Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

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

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

 

Romerike Krisesenter IKS  
 

Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 

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

Etablert 2010 

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

Hovedkontor Skedsmo kommune 

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

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser 

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

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

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

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

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

Instruks for styret og daglig 
leder 

Ja. 
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Etiske retningslinjer Ja. 

 

Digitale Gardermoen IS 
 

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

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

Etablert 2004 

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

Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

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

Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 

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

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

 

 

 

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 

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

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

Etablert 1995 

Deltakere Eidsvoll, Nes, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 
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Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

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

 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 

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

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

Etablert 1998 

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

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

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 

Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  

 

 

Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 

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

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

Etablert 2002 

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

Hovedkontor  
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Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Styringsform og 
styringsorganer 

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

 

 

Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 

Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke 
emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal 
nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk 
og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 
 
Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av 
morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra 
ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå 
norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk. 

Etablert 2004 

Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 

Hovedkontor Ullensaker kommune 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

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

 

 

 

Overgrepsmottaket Oslo 
 

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

overgrepet fant sted i Oslo. Fra 1/03-09 inkluderer tilbudet også 
kommunene på Romerike. Deltakende kommuner betaler i 
forhold til folketall. 
 
Overgrepsmottaket tilbyr beredskap 24 timer hele året med 
kvalifisert personell ved Oslo legevakt. Tjenesten omfatter 
akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og 
behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt 
psykososial rådgivning. 
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Etablert 2009 

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

Hovedkontor Oslo legevakt. 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

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

 

 

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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Miljørettet helsevern 
 

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

miljørettet helsevern. 
Etablert  

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

Hovedkontor Nannestad kommune. 

Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 

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

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret  

 

 

 

 

 

Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 
Proff.no 
Brønnøysundregisteret 
Politiske behandlinger 
Årsmelding/årsrapport 2015 
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 

Gjennomført 

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 

 

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 

Ullensaker bestiller forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 15/00060-32 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

REGNSKAPSFØRING OG OPPFØLGING AV BONUSAVTALENE I 
ØRU/ØRIK 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar notat av 12. oktober 2017 fra kontrollutvalget i Ullensaker 
kommune til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat av 12. oktober 2017 fra økonomisjef i Ullensaker kommune til kontrollutvalget i 
Ullensaker kommune 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet den 18. april 2017 forvaltningsrevisjonsrapporten 
Øvre Romerike utvikling (ØRU) – styrets ansvar og oppfølging av ØRIK. Det ble i det 
samme møtet behandlet en sak om redegjørelse om revisjonshandlinger i Øvre 
Romerike utvikling (ØRU).  
 
Regnskapsføringen og oppfølgingen av bonusavtalene er nå lagt til Ullensaker 
kommune.  
 
Kontrollutvalget i Ullensaker kommune ba om å få en orientering om 
regnskapsavleggelsene i ØRU/ØRIK og oppfølgingen av bonusavtalene i ØRIK i 
møtet den 12. oktober 2017. Den orientering utvalget fikk er oppsummert i vedlagte 
notat. 
 
Sekretariatet vurderer det slik at Ullensaker kommune har gjort et stort arbeid i 
forhold til regnskapsavleggelsene og oppfølgingen av bonusavtalene. Det er 
redegjort for hva som er foretatt, status per september 2017 og utvikling fremover. 
Notatet konkluderer med at arbeidet med bonusinntektene nå er ajour. Det vises til at 
nye rutiner er innført og at rådmannen mener at oppfølgingen av bonusinntektene nå 
er under betryggende kontroll. Sekretariatet er enig i denne vurdering. 
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Til: Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 
Fra: Økonomisjef Pål Chr. Jakobsen 
Dato: 12.oktober 2017 
 

 

 

 

NOTAT VEDRØRENDE REGNSKAPSAVLEGGELSE 2015 OG 2016 – ØRU/ØRIK 
OG OPPFØLGING/KONTROLL – BONUSINNTEKTER ØRIK   

 

Regnskapsavleggelse 2015/2016 – ØRU/ØRIK 

Årsregnskap 2015 ble vedtatt og signert 16. juni 2017. Årsresultatet gav et mindreforbruk ca 
1,6 mill kr. 
 
Årsregnskap 2016 ble overlevert revisjonen den 6. oktober 2017. Årsresultat: Merforbruk ca 
0,65 mill kr (skyldes en periodiseringsfeil i regnskapet for 2015, effekt for 2016). 
 
ØRIK inngikk som en avdeling i ØRU’s regnskap for 2015. For 2016 inngår ØRIK som en 
del av Ullensaker kommune, som et vertkommunesamarbeid. 

ØRU’s overskudd har tidligere vært satt av på fond i ØRU’s regnskap, og pr utgangen av 2015 
oppgikk dette til ca 5 mill kr. Styret vedtok å «legge igjen» 1 mill kr i ØRU, og overføre 
resterende del av fond til Ullensaker kommune, for finansiering av videre drift – ØRIK. 

Resultat av driften i ØRIK 2016 ble ca 0. Det er videre forutsatt at ØRIK både for 2017 og 
2018 fortsatt finansieres 100% av egne bonusinntekter. Deretter vil det skje en gradvis 
overgang til driftstilskudd fra kommunene, etter hvert som tidligere rammeavtaler blir 
reforhandlet eller avsluttes.   

 

Oppfølging bonusinntekter ØRIK 

Etter at Ullensaker kommune fra og med 01.01.2016 tok over det administrative ansvaret for 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er det lagt ned et betydelig arbeid med å rydde 
opp og systematisere bonusinnkrevingen for årene 2016 og tre år bakover inntil 
foreldelsesfrist. 

I prinsippet anses nå arbeidet med de gamle bonus-sakene avsluttet og oppfølging av 
fakturerte krav skjer etter normal innfordringspraksis i Ullensaker kommune. 
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Historiske bonusinntekter:  

2014  Kr 6 636 506.- 
2015  Kr 7 731 126.- 
2016  Kr 7 248 443.- 
2017  Kr 2 920 116.- (første halvår) 
 

Oppfølging av gamle krav (tallene er inkludert i tallene over): 
- Purret inn en rekke ubetalte fakturaer og krav fra februar 2016 og bakover til 2012. 
- Til sammen Kr 3 582 070.- hvorav Kr 2 299 445.- er fakturert ut fra Ullensaker 

kommune. 
 

Status pr september 2017: 
- Alle krav fra 2015 til og med første halvår 2017 er effektuert. 
- Det gjenstår enkelte krav på enkeltanskaffelser som ikke er ferdig levert.  
- To leverandører er konkurs/virksomhet opphørt   
- Det er en pågående tvistesak  
 

Utvikling fremover: 
- Pr oktober 2017 har ØRIK 96 bonusgivende interkommunale rammeavtaler som 

synker gradvis utover i 2018 og 2019. Den siste avtalen her løper ut i 2021. 
- Pr oktober 2017 har ØRIK 52 bonusgivende kommunale rammeavtaler som synker 

gradvis utover i 2018 og 2019. Enkelte av disse avtalene har varighet til 2023. 
- Pr oktober 2017 har ØRIK 10 bonusgivende enkeltanskaffelser som ikke er ferdig 

levert. Vi beregner at disse blir ferdigstilt i løpet av 2017 eller tidlig 2018. 
 
Konklusjon 
Rådmannen ser at det løpende arbeidet med bonusinntektene i ØRIK nå er ajour. Nye 
fungerende rutiner som er innført på området, gjør at rådmannen mener oppfølging av 
bonusinntektene nå er under betryggende kontroll.  
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Arkivsak-dok. 15/00215-29 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

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. 
 



45/17 Møteplan 2018 - 15/00055-19 Møteplan 2018 : Møteplan 2018

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00055-19 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

MØTEPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2018: 
Mandag 29. januar 
Mandag 5. mars 
Mandag 7. mai 
Mandag 4. juni 
Mandag 10. september 
Mandag 22. oktober 
Mandag 3. desember 
 
 

Saksframstilling: 
Det foreslås samme antall møter som i 2017.  
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Arkivsak-dok. 15/00214-32 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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