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Saksopplysninger 
Kommunelovens § 77 nr. 5 pålegger kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med 

kommunens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll). Selskapskontroll er nærmere 

regulert i kontrollutvalgsforskriftens §§ 13 – 16. 

Det er to former for selskapskontroll: Eierskapskontroll og selskapskontroll som også 

omfatter forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll som også omfatter forvaltningsrevisjon vil 

innebære systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jfr. revisjonsforskriftens § 7. Kontrollen i 

Digitale Gardermoen IKS (DGI) er en eierskapskontroll som ikke omfatter 

forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontroll har følgende to hovedproblemstillinger, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 

14: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

I tillegg har kontrollutvalget formulert enkelte punkter som revisjonen har forsøkt å besvare 

innenfor de to overnevnte hovedproblemstillingene. 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2013-2016. 

Eierskapskontrollen er utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad 

og Ullensaker. Revisjonens vurderinger og anbefalinger vil gjelde for alle eierkommuner, slik 

at alle eierkommuner får rapporten til behandling. Rapporten er derfor oversendt og vil bli 

behandlet i kontrollutvalget i Nes kommune. 

Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger er slik: 

 Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som

representantskapet har gjort for at disse skal gjelde.

 Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

 Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en

eierstrategi for DGI.



KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 

 Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere

eierinteressene kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.

Rapporten peker på at det jobbes med en eierskapspolitikk for Hurdal kommune, og at en 

felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike ble vedtatt i kommunestyret i 2011. 

Den felles eiermeldingen er for tiden til revisjon. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har i møte 

den 19.5.14 behandlet forslag til ny felles eiermelding, eierpolitikk og eierstrategi for enkelte 

selskaper, blant annet Digitale Gardermoen IKS (DGI). Forslaget til ny felles eiermelding og 

eierstrategi vil bli lagt fram til behandling i de enkelte kommunestyrene etter hvert.   

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp følgende punkter:

 Kommunestyret bør behandle de endringer i selskapsavtalen som representantskapet

har gjort for at disse skal gjelde.

 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI.

 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere eierinteressene

kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å følge opp ovenfor

representantskapet at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Hurdal kommunestyre 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

 
I kommuneloven § 77 nr. 5 heter det at «[k]ontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»  
 
Ved gjennomgangen av vedtatt plan for selskapskontroll 2013 – 2016, i de ulike 
kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har det vært 
enighet om at Digitale Gardermoen IKS (DGI) er det mest aktuelle selskapet for en 
selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalgene har derfor vedtatt at det skal gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i DGI. 
 

1.2 Formål 

 
Formålet med prosjektet er å gjennomføre en obligatorisk eierskapskontroll der man ser på 
kommunens kontroll med sine eierinteresser, samt rutiner i forbindelse med dette. Videre er 
formålet å undersøke om kommunenes eierinteresser er i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 
 

1.3 Problemstillinger 

 
Problemstillingene for undersøkelsen er følgende: 
 

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? 

 

1.4 Avgrensninger 

 
Prosjektet skal gjennomføres som en eierskapskontroll og vil ikke gå i dybden slik en 
forvaltningsrevisjon ville ha gjort.  
 
Kontrollutvalget har likevel formulert enkelte punkter som vi anser som 
underproblemstillinger av de to hovedproblemstillingene. 
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Disse problemstillingene er følgende: 
 

• Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?  
• I hvilken grad ivaretar selskapets styringsdokumenter behovet i forhold til 

den daglige drift og behovet for å regulere forholdet eierne imellom? 
• I hvilken grad oppfatter selskapet kommunenes styringssignaler som klare og 

entydige for å utvikle selskapet i et lengre perspektiv? 
• Styrets funksjon i forbindelse med låneopptak/lånefinansiering. 

  
Vi har forsøkt å besvare disse punktene innenfor de to hovedproblemstillingene, slik at 
undersøkelsen ikke går utover å være en eierskapskontroll.  
 
Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter 
eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har 
etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med 
formålet. En inngående vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således 
utenfor denne kontrollen. 
 
Dersom problemstillingene blir for omfattende vil undersøkelsen være en 
forvaltningsrevisjon, og da vil man også måtte legge revisjonsstandarden RSK 001 til grunn 
for arbeidet. Denne undersøkelsen vil derfor ikke besvare problemstillingene overfor i 
dybden, men disse vil være med som underproblemstillinger for å besvare de to 
hovedproblemstillingene som inngår i en eierskapskontroll.  
 

1.5 Normer for god eierstyring 

 

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet normer for god eierstyring. I sammenheng med 
dette arbeidet bestilte man en rapport fra Telemarksforskning om eierskap. Rapporten ble 
skrevet i 2008 og har tittelen ”Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og 
samarbeid med kommunene”. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha 
betydning for hvor godt man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker 
blant annet frem følgende:  
 

o Skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  
 

Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig å ha 
politisk tilslutning til.  Det vil si hvilke overordnede premisser kommunen legger til grunn 
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette omfatter blant annet rutiner for 
rapportering, samt premisser for valg av styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og 
for utøvelse av eierskap.  

Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har. Nedenfor følger to råd: 
 



Innledning 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

6

o Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

o Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  
 
KS har utarbeidet anbefalinger for godt eierskap. I disse står det blant annet at man bør 
foreta en politisk gjennomgang av virksomheter som er organisert som selvstendige 
rettssubjekter gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding.  
 
En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter: 
 

• Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
 

• Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike 
selskaps- og samarbeidsformene. 

 
• Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

vedtektsrevisjon. 
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens 
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden med tanke på den samlede kommunale virksomhet. 
 
Kommunene bør også utarbeide og revidere selskapsstrategi og selskapsavtale ved behov. 
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i selskapsavtalen. Innenfor rammen av 
selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Langsiktighet og 
samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale eierskap. Formålsangivelsen i 
selskapsavtalen bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 
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2 Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Selskapet ble stiftet 29.06.04 og var i drift fra 01.01.05. Digitale Gardermoen IKS har siden 
2005 vært leverandør av informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks 
eierkommuner innenfor drift, service og utvikling.  

Selskapets målsetting er å tilfredsstille kundenes krav til stabil og effektiv drift med ønsket 
kvalitet på tjenester og leveranse med god kvalitet.  

Kommunene har etablert et eget strategi- og bestillerorgan, kalt eStab, som utarbeider og 
forvalter kommunenes felles IKT-strategi. eStab ble etablert i 2011 og er et 
vertskommunesamarbeid, hvor Ullensaker komme er vertskommune. Det er eStab som 
utarbeider IKT-strategiene og som koordinerer kommunenes bestilling av tjenester av DGI. 
Det ble inngått en prinsippavtale om anskaffelse av fagapplikasjoner mellom DGI og eStab i 
2012. 
 

2.1 Organisasjon 

 
Selskapet følger lov om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Tjenestene skal leveres etter en ren bestiller-utfører-modell der 
kommunene er bestillerne og selskapet er utfører. Selskapet kan ivareta slike oppgaver 
overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder interkommunale 
selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til andre 
skal være av begrenset omfang. Selskapets administrasjonskontor og driftssenter ligger i 
Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune. 
 
Organisasjonskartet til DGI er som følger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Dir. 

Økonomi/Utvikling 

HR/Personal 
sammendrag 

Drift 
frdokume

Tjenesteleveranse 
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2.1.1 Medarbeidere og arbeidsmiljø 
Pr. 31.12.2013 var det 42 personer ansatt i selskapet fordelt slik: 
 

• 38 fast ansatte (1 i 60 % stilling). 
• 1 midlertidig ansatt. 
• 3 lærlinger. 

 
Ifølge styrets årsberetning for 2013 ble det foretatt en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i 
2012 hvor det fremkommer en del områder styret mener man bør arbeide med. Dette er blant 
annet: 
 

o Bedre informasjon fra en tydeligere ledelse. 
o Bedre samarbeid på tvers av enhetene. 
o Friskere luft. 

 
Det er arbeidet med dette i 2013, blant annet er det installert nytt friskluftanlegg. Når det 
gjelder sykefravær var dette i 2013 på 4,9 %. Over halvparten av dette var korttidsfravær. I 
2012 var det totale fraværet på 4,7 %, med et korttidsfravær på 3,2 % og langtidsfravær på 1,5 
%. 
 
Selskapet ansatte i 2014 Odd Ruud som ny administrerende direktør som tiltrer 1. mai. Odd 
Ruud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i 
Oslo kommune og er utdannet skatterevisor.  
 

2.1.2 Selskapets styre 

I henhold til lov om interkommunale selskaper, skal selskapet ha et styre på minst 3 
medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. I et selskap som har flere enn 30 ansatte, 
kan et flertall av de ansatte kreve et styremedlem og en observatør med varamedlemmer 
som velges av og blant de ansatte.  Selskapet var ved opprettelse flere enn 30 ansatte.  
 

Selskapets styre har seks medlemmer, fire ordinære medlemmer og to observatører. Styret 
velges av representantskapet for to år. 
 
Representantskapet vedtok følgende styresammensetning i representantskapets møte 
24.04.13: 
 

Medlem Funksjon 
Thor W. Togstad Leder 

Lillian Nærem Nestleder 

Jon Sverre Bråthen Styremedlem 

Lise Hagen Rebbestad Styremedlem 

Camilla Ukkestad Styremedlem 

 

I tillegg møter Frode Mork som observatør for de ansatte og Oddmar Blekkerud er 
representantskapets leder og møter også som observatør i styret.  
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Jon Sverre Bråthen fratrådte styret den 31.12.13. Siden da har det kun vært innkalt fire 
styremedlemmer til styret. Representantskapet skal ta opp valg av styremedlem i møtet 08. 
mai 2014. 
 

Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet 
skal ha 5 medlemmer. Selskapet har siden årsskifte opptrådt med fire styremedlemmer. Det 
er ett mindre styremedlem enn hva lovkravet tilsier. Samtidig er det klart i loven at et 
styremedlem sitter frem til et nytt er valgt. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret.  
 
Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret, for eksempel er ikke observatør for ansatte innmeldt. 
 

2.1.3 Evaluering av selskapets drift 

Eierkommunene har bestemt at ØRU-kommunenes samlede IKT-samarbeid skal 
evalueres. Det skal foretas en evaluering av DGI med tanke på mer kostnadseffektiv drift. 
 

2.2 Eierkommuner og eierandeler 

 
2.2.1 Eierkommunene 

Eierkommunene til selskapet er Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Slik det fremgår av selskapsavtalen skal eierandelen justeres etter endringer i folketallet 
hvert år basert på folketallet per 31.12. Selskapets seks eiere hefter med hele sin formue for 
sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.  
 
2.2.2 Eierandel 

Eierandel 2010 2011 2012 2013 

Gjerdrum 6,66 % 6,67 % 6,65 % 6,56 % 

Eidsvoll 23,48 % 23,43 % 23,52 % 23,64 % 

Hurdal 2,91 % 2,88 % 2,85 % 2,81 % 

Nannestad  12,37 % 12,31 % 12,22 % 12,20 % 

Nes 21,17 % 21,09 % 21,05 % 21,01 % 

Ullensaker 33,43 % 33,63 % 33,71 % 33,79 % 

 
 
2.2.3 Representantskapet 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 6, skal selskapet ha et representantskap 
hvor samtlige deltakere er representert med én representant.  Det skal oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det enkelte kommunestyre har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i 
kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i 
representantskapet. 
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Representantskapet i DGI består av ordførerne i eierkommunene. Varamedlemmene er de 
respektive varaordførerne. De enkelte kommunestyrene har valgt sine representanter. I 
henhold til selskapsavtalen følger valgene valgperioden.  
 
Representantskapets medlemmer i 2014 består av følgende: 
 

Kommune  Medlemmer 
Eidsvoll Einar Madsen 

Hurdal Runar Bålsrud 

Nannestad Anne-Ragni K. Amundsen 

Ullensaker Harald Espelund 

Nes Oddmar Blekkerud 

Gjerdrum Anders Østensen 

 
Leder i representantskapet er Oddmar Blekkerud fra Nes kommune. 
 

2.3 Selskapsavtale og IKT-strategi 

To viktige førende dokumenter for selskapet er selskapsavtalen og IKT-strategien for Øvre 
Romerike. 

 

2.3.1 Selskapsavtalen 

Lov om interkommunale selskap stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. 
Avtalen er det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal 
opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekter 
for selskapet.  
 
Dagens selskapsavtale tredde i kraft med virkning fra 25.06.2006. Selskapsavtalen slår fast at 
selskapet er eget rettssubjekt og at arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapets 
hovedkontor er i Ullensaker kommune. Selskapsavtalen regulerer formål og ansvarsområde, 
innskuddsplikt og eierandel, ansvarsfordeling, låneopptak og uttreden. Den regulerer også 
representantskapet, representantskapets myndighet og krav til kvalifisert flertall i 
økonomisk viktige saker, styret og at selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. 
 
Revisor har påpekt svakheter i selskapsavtalen som førte til at representantskapet vedtok 
endringer i selskapsavtalen i sak 05/11, endringen gikk ut på at revisor påpekte at: 
 

• Selskapsavtalens første avsnitt § 7 ser ut til å være feil formulert da styret i DGI ikke 
utgjør representantskapet. 
 

• I henhold til lov om interkommunale selskap § 6 skal det oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det kommer ikke frem av protokoller 
fra representantskapet eller av selskapets årsberetning om det er valgt 
varamedlemmer til representantskapsmedlemmene. 



Digitale Gardermoen IKS 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

11

Styret innstilte derfor på endringer i selskapsavtalen § 7 og representantskapet vedtok 
følgende ordlyd: 
 
«Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet består av 
ordførere i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Varamedlemmene er de respektive varaordførerne. 
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. Valgene følger 
valgperioden.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er 
tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst to tredeler av representantskapet.» 
 
Revisjonen kan ikke se at denne endringen av selskapsavtalen har vært til behandling i 
kommunestyrene. Dermed er ikke endringen formelt vedtatt av eierkommunene og de feil 
som er påpekt er derfor fortsatt en del av selskapsavtalen. Det er heller ikke registrert noen 
endringer i selskapsavtalen i Brønnøysundregistret, noe man heller ikke kan gjøre når 
eierkommunene formelt ikke har vedtatt endringene i selskapsavtalen. 
 

2.3.1 Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot  
2020 

Denne strategien er vedtatt av alle eierkommunene til DGI. Strategien legger føringer også 
for DGI med tanke på IKT-tjenestene.  
 

2.4 Økonomisk utvikling i selskapet 

 
DGI avlegger sitt regnskap i tråd med lov om interkommunale selskaper og regnskapslovens 
prinsipper for store foretak. Etter en vurdering foretatt av selskapets ledelse og selskapets 
revisor, referert i revisjonsbrev 1/2011, ble det enighet om at forenklede regler for små 
foretak ikke lenger kunne benyttes fra og med 2010, da selskapet ikke går under reglene i 
regnskapsloven § 1-6 om små foretak. 
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Nedenfor følger selskapets økonomiske utvikling fra 2010 – 2013: 
 

 2010 2011 2012 2013 

RESULTATREGNSKAP  
   

Netto driftsinntekter 79 975 852 80 180 803 81 611 925 89 746 102 

Driftskostnader 80 846 247 78 504 844 76 534 634 85 710 580 

Driftsresultat -870 395 1 675 959 5 077 291 4 035 522 

     

Årsresultat -3 259 148 - 81 108 3 809 031 3 168 514 

BALANSE  
   

Sum anleggsmidler 58 447 962 54 853 367 59 439 552 72 178 200 
     

Varelager 215 211 0 0 0 

Fordringer 15 754 002 16 645 340 9 487 074 14 329 550 

Bankinnskudd ol. 10 505 336 10 016 037 15 611 147 1 776 862 

Sum omløpsmidler 26 474 550 26 661 377 25 098 221 16 106 412 
     
Sum eiendeler 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 
     

Opptjent egenkapital -1 434 507 2 928 523 6 737 555 9 906 069 

Bundet kapital 3 544 615 2 531 869 2 531 869 2 531 869 

Sum egenkapital 2 110 108 5 460 392 9 269 424 12 437 938 
     

Langsiktig gjeld 49 983 760 40 566 015 62 206 380 48 719 545 

Kortsiktig gjeld 32 828 644 35 488 337 13 061 969 27 127 129 

Sum gjeld 82 812 404 76 054 352 75 268 349 75 846 674 
     
Sum egenkapital og gjeld 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 

 

Balansen pr. 31.12.13:  

Anleggsmidler 82 %
Langsiktig gjeld 55 %

Omløpsmidler 18 % Kortsiktig gjeld 31 %

Egenkapital 14 %

 
 

I balansen for 2013 utgjør selskapets anleggsmidler 82 % av eiendelene, mens den langsiktige 
gjelden utgjør 55 %. 
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Egenkapitalen til selskapet er i balansen for 2013 på 14 %. Omløpsmidlene dekker ikke 
selskapets kortsiktige gjeld.   
 
For perioden 2011-2013 har vi beregnet relevante økonomiske nøkkeltall for DGI1. Hvert 
nøkkeltall er presentert med et smilefjes, som gir en indikasjon på hvor selskapene befinner 
seg sett opp mot anbefalte normtall. Nøkkeltallene er kun vurdert opp mot anbefalte normer, 
så utfallet kunne blitt bedre dersom det i tillegg vurderes opp mot formålet med selskapet.   
 
Vi har benyttet tre ulike symboler med følgende forklaring: 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
Nedenfor følger nøkkeltallene:    

Nøkkeltall  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Arbeidskapital 

   

-8 826 960  12 036 252 -11 020 717  

Likviditetsgrad 1 

   

0,75  1,41 0,49  

Finansieringsgrad 1 

   

1,19  0,83 1,18  

Egenkapitalandel 

   

6,70 % 10,96 % 14,09 % 

Resultatgrad 

   

5,38  6,22 4,50  

Rentedekningsgrad 

   

2,86  3,07 3,01  

Gjeldsgrad 

   

13,93  8,12 6,10  

                                                      
1 I vedlegg 7 følger en oversikt over hvordan de ulike nøkkeltallene beregnes. 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall oppnår det anbefalte normtall, eller 
bedre. Eksempler på dette kan være at arbeidskapitalen er positiv i selskaper som 
ikke har varelager eller at omløpsmidlenes verdi er minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden.  
 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall er i nærheten av anbefalte normtall.  

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall ikke oppnår anbefalte normtall. 
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2.4.1 Økonomisk risiko 

Gjeldsgraden er høyere enn anbefalte normer, arbeidskapitalen, likviditetsgraden og 
egenkapitalgraden er også lavere en anbefalt. Samtidig er det på kort sikt ingen risiko for at 
kommunene ikke skal overholde sine økonomiske forpliktelser som eier eller kunde. DGI 
sliter med kostnadsnivået med tanke på at det er en grense for hvor mye eierne aksepterer av 
kostnader sammenlignet med hva man får igjen av tjenester.  
 
Selskapet opptar store lån for å finansiere budsjetterte investeringer. Selskapet har gjort 
følgende investeringer i prosjekter i 2013: 
 
Prosjekt Kostnader i MNOK 
Helsenett 1,3 

Lønn- og personal 9,2 

Kvalitetssystem 0,2 

eTjenester 2,4 

Komtek Forvaltning  0,9 

eHandel 0,7 

ePhorte 1,2 

Sum 15,9 
 
I tillegg har selskapet investert i vedlikehold og videreutvikling av egen infrastruktur for 
14,7 millioner kroner i 2013. 
 
Selskapets budsjett vedtas av representantskapet etter forslag fra styret. Det er styret som tar 
opp lånene. Det foreligger en finansiell risiko for renteøkninger som vil føre til større 
kostnader som eierne må betale. DGI er avhengig av å få innvilget lån og låneprosesser kan 
ta tid. Styret erkjenner derfor at man kan komme i en situasjon hvor likviditeten blir stram. 
For å bøte på dette vil man jevnlig følge opp likviditeten. Med en så lav likviditetsgrad som 
selskapet hadde i 2013 kan dette medføre en risiko for at eierkommunene må skyte inn 
ekstra midler og dette kan være en belastning for selskapet som allerede er under press fra 
eierne for å redusere kostnadene.  
 

2.5 Finansiering 

 
Det foreligger en kostmodell som Digitale Gardermoen IKS planlegger å levere i henhold til. 
Denne baserer seg på basisabonnement fastlagt for det enkelte år. I tillegg inntektsføres alle 
leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommune. Alle kostnader 
er plassert ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivået for tjenesten. 
 
Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet 
skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. I 
henhold til selskapsavtalen er det satt en låneramme på 91 millioner kroner. Det er styret 
som innstiller låneopptaket overfor representantskapet som vedtar låneopptaket. Det er kun 
anledning til å låne til investeringer. Dersom en av eierkommunene er i ROBEK så må 
selskapets låneopptak godkjennes av fylkesmannen. 
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2.6 Saker i selskapets styre 2013 

 
Styret har i 2013 behandlet 57 saker og vi gjengir ikke alle her, men vil beskrive noen 
hovedpunkter. Til og med april 2014 har styret behandlet 24 saker. 
 
Styret har som hvert år behandlet tertialrapporter, årsberetning med årsregnskap, 
økonomiplan og budsjett.  
 
Administrasjonen orienterer jevnlig i møtene om driftsstatus. DGI utarbeider månedlige 
rapporter som også sendes styret. Det er også blitt orientert om arbeidsmiljøundersøkelsen, 
selskapsstrategi og strategisamling. 
 

2.6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse 

Arbeidsgruppen har bestått av styreleder og nestleder med ekstern bistand fra Skagerak 
Consulting AS for å gjennomføre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. I sak 16/13 
foreligger en prosessbeskrivelse av arbeidet fra Skagerak Consulting. I ekstraordinært 
styremøte 24.05.13, angående midlertidig ledelse av DGI, så ikke styret det som aktuelt å 
starte opp det videre arbeidet før høsten. I møte 18.09.13 ble det orientert om en positiv 
drøfting om dagens situasjon og plan for videre arbeid, med presentasjon av resultat av 
arbeid i personalmøte i midten av oktober. 
 

2.6.2 Midlertidig ledelse og rekruttering 

Det var et ekstraordinært styremøte 24.05.13 hvor man godkjente fremforhandlet avtale med 
administrerende direktør. Styret vedtok å sette inn Thor Togstad som arbeidende styreleder 
fra 01.06.13 frem til ny leder for DGI er på plass. Styret har i 2013 arbeidet med rekruttering 
av ny administrerende direktør. 
 

2.6.3 Selskapsstrategi 

Selskapet har arbeidet med en selskapsstrategi siden desember 2012. Arbeidsgruppen har 
bestått av den administrative ledergruppen, ekstern konsulent fra Davoteam AS og 
styreleder som observatør. Selskapsstrategien er så langt vi kan se ikke ferdigstilt og vedtatt 
per mai 2014. Et utkast til selskapsstrategi forelå i styremøtet 08.05.13, redegjørelsen som ble 
gitt i møtet ble tatt til orientering. Vi kan ikke se at styret har hatt selskapsstrategien til 
behandling etter dette. 
 

2.6.4 Eieravtale 

I styrets møte 01.02.13 behandlet styret en eieravtale som var utarbeidet av ekstern 
konsulent. Styret så det som viktig å forankre prosessen i representantskapet hvor prosessen 
for vedtak av eieravtalen besluttes av representantskapet. Revisjonen kan ikke se at det er 
blitt behandlet noen eieravtale i representantskapet i 2013 eller 1. halvdel 2014. 
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Man er i løpet av året blitt enig om avtalen mellom eStab og DGI. Det var fra styrets side blitt 
uttrykt skepsis til driftsavtalens omfang og stilt spørsmål til i hvilken grad den ville være 
kostnadsdrivende. De administrative bestemmelsene i avtalen skal ikke medføre 
kostnadsøkning for noen av partene. 
 

2.6.6 Plan for lån og plassering av likvide midler 

I sak 04/13 ble plan for lån og plassering av likvide midler behandlet. Styret ga 
administrasjonen fullmakt til å sluttføre prosessen. Ved refinansiering av løpende lån 
innhenter administrerende direktør fullmakt fra styreleder. 

2.6.7 Låneopptak 

Styret har i flere saker behandlet låneopptak. Våren 2012 ble lånerammen i lønns- og 
personalprosjektet utvidet med 7,0 millioner kroner.  
 
Styret vedtok følgende nedbetalingstider i sak 57/13: 
 

•  Låneopptak til fagsystemer, søkes det om lånefinansiering av 7,9 MNOK med 
nedbetalingstid på 10 år. 

•  Låneopptak til infrastruktur (maskinvare), søkes det om lånefinansiering av 4,6 
MNOK med nedbetalingstid på 4 år. 

•  Låneopptak til infrastruktur (programvare), søkes det om lånefinansiering av 2,0 
MNOK med nedbetalingstid på 5 år. 
 

Alle lån tas opp med flytende rente. 
 

2.7 Saker i representantskapet 2012-2013 

 
Nedenfor følger en oversikt over saker som har vært behandlet i representantskapet i 2012, 
2013 og frem til og med mai 2014. 
 
 
Saker i representantskapet 2012: 

Møtedato Saker 
26. april 2012 1/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/12  Årsberetning med tilhørende årsregnskap   
4/12  Status Digitale Gardermoen IKS 
5/12  Eventuelt  
 

15. juni 2012 06/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  
07/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
08/12  Revidert årsbudsjett 2012    
09/12  Eventuelt  
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Møtedato Saker 
26. oktober 2012 10/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

11/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

12/12  Økonomiplan 2013-2016 
13/12  Årsbudsjett 2013  
14/12  Eventuelt  
 
 

30. november 2012 15/12           Godkjenning av innkalling og saksliste  
16/12           Valg av to representanter i tillegg til       
                    møteleder til å underskrive protokollen  
17/12           Økonomiplan 2013-2016  
18/12           Årsbudsjett 2013  
19/12           Eventuelt 
 

 
Saker i representantskapet 2013 og april 2014: 

Møtedato Saker 
24. april 2013 1/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/13  Årsberetning med tilhørende årsregnskap  
4/13  Valg av styre i Digitale Gardermoen IKS 
5/13  Eventuelt  
 

13. desember 2013 6/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  
7/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
8/12  Økonomiplan 2014-2017 
9/13  Årsbudsjett 2014 
10/13  Valg av nytt styremedlem 
11/13  Eventuelt  
 

08. mai 2014 1/14  Godkjenning av innkalling og saksliste  
2/14 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
3/14  Årsregnskap 2013  
4/14  Aktuelle saker 
5/14  Valg av nytt styremedlem 
6/14  Eventuelt  

 
Vi ser at det i 2012 ble avholdt 4 møter i representantskapet, mens det i 2013 ble avholdt 2 
møter. 
 
Fra protokollene i møtene i representantskapet kommenterer vi følgende2: 
 
I møtet 15. juni 2012 var det en protokolltilførsel fra representant fra Nannestad kommune 
om at det ikke uten videre var klart at foreliggende innkalling var sendt ut tidsriktig og at 
innkallingen ble godtatt under tvil. Representanten ba DGI tydeliggjøre regelverket overfor 
eStab for å unngå hastebehandling.  I sak om revidering av årsbudsjett i samme møte ble 

                                                      
2 Signert protokoll fra møtet 13. desember forelå ikke per. 28.04.14. 
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investeringsrammen for prosjektet nytt Lønns- og personalsystem økt med inntil 7,0 
millioner kroner etter ønske fra samarbeidsrådet i eStab. 
 
I vedtaket om årsbudsjett for 2013 i representantskapets møte den 30.11.12 ble det i vedtaket 
tatt med at budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 
01.09 hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunen. Selskapet bør utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og 
lærlinger. 
 

2.8 Saker i politiske utvalg  

 
Vi har gjennomgått saker og protokoller for 2012 og 2013 for alle eierkommunene i de 
kommuner som har bestilt eierskapskontrollen for å undersøke behandlingen av enkeltsaker 
som vedrører DGI og hvilke styringssignaler som blir sendt.  
 

2.8.1 Felles 

Når det gjelder Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 for Digitale Gardermoen IKS ble 
det utarbeidet et felles saksfremlegg for eierkommunene med den hensikt at det vil gi eierne 
en omforent anbefaling og et samordnet beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i 
representantskapet. 
 
Hurdal, Nannestad og Gjerdrum benyttet ikke det felles saksfremlegget i saken. Hurdal 
benyttet saksfremlegget i egen sak før saken om budsjett og økonomiplan i DGI. 
 
Vedtakene i de ulike kommunene var: 
 
Formannskapet i Eidsvoll: 

 
o Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
o Eidsvoll kommune tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. 

november til orientering. 
 

Så langt revisjonen kan se er ikke formannskapet formelt delegert myndighet fra 
kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere representantskapsmedlemmer i 
interkommunale selskaper. 
 
Kommunestyret i Gjerdrum: 

 
o Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 

innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene til sak 17 og 18 fremkommer i rådmannens saksfremstilling og var 
følgende: 
 

Sak 17: 
 
Økonomiplanene for selskapet (dagens plan 2013 – 2016) bør for ettertiden oversendes 
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eierkommunene innen 30/6 hvert år. Dette for at det skal være samsvar mellom 
selskapets økonomiplan og de ulike eierkommunenes økonomiplaner. Det bør også 
innarbeides en tabell som viser hvor mye hver eierkommune må budsjettere med for 
planperioden (prognose ut fra dagens uttak av tjenester fra DGI). 
 
 
Sak 18: 
 
Budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 30/6 
hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunene. 
 
Kommunestyret i Hurdal: 

 
Da saken var til behandling i kommunestyret i Hurdal var allerede budsjett- og økonomiplan 
vedtatt av DGI`s representantskap. Vedtaket var at kommunestyret tar saken til orientering. 
Formannskapet hadde innstilt at Hurdal kommunes representant rådes til å avgi stemme i 
samsvar med styrets innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene var for øvrig de samme som i Gjerdrum kommune. Kommunen benyttet 
også rådmannen i Gjerdrum som setterådmann i denne saken. 
 

Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad: 
 

o Innkalling med saker til behandling på Digitale Gardermoen IKS 
representantskapsmøte 30. november tas til orientering. 

o Selskapet bes utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og lærlinger. 

 
Så langt revisjonen kan se er ikke forvaltnings- og økonomiutvalget formelt delegert 
myndighet fra kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere 
representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper. 
 

Hovedutvalget for overordnet planlegging i Ullensaker: 

 
1. Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
2. HOP tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. november til 

orientering. 
 

2.8.2 Eidsvoll kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.3 Gjerdrum kommune 

 
Kommunestyret behandlet 18.04.12 sak 12/40: Eierstyring DGI – representantskapsmøtet 26. 
april. 
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Vedtaket var som følger: 
 
Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 
innstillinger. 

 
Kommunestyret behandlet 27.11.13 sak 13/114 Eierstyring DGI budsjett 2014.  
Vedtaket var som følger: 
 
Kommunens eierrepresentant gis følgende føringer i forbindelse med representantskapets 
behandling av budsjett 2014 og videre økonomiplan for DGI IKS: 
 
1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med 
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektiviseringen av driften uten at 
det skal gå ut over leveransene til kommunene. 
 
2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme, 
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 
 
3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før 
evalueringen er gjennomført og vedtatt 
 
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av 
selskapets egenkapital 
 
5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI 
utsatt til 2015: 
a. WinMed og HS Pro: 2MNOK 
b. Læringsplattform: 1MNOK 
 
6. Selskapets budsjett korrigeres for endringen 
 

2.8.4 Hurdal kommune 

 
Kommunestyret behandlet 11.12.13 sak 13/144 Budsjett 2014 – Digitale Gardermoen IKS. 
 
Vedtaket var som følger: 
 
1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med 
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektivisering av driften uten at det 
skal gå ut over leveransene til kommunene. 
 
2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme, 
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 
 
3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før 
evalueringen er gjennomført og vedtatt 
 
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av 
selskapets egenkapital 
 
5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI utsatt 
til 2015: 
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a. WinMed og HS Pro: 2MNOK 
b. Læringsplattform: 1MNOK 
Selskapets budsjett korrigeres for endringen 
 
6. Selskapsavtalens pkt 4 1. ledd bes, i henhold til kommunestyrets vedtak 11/18 endret 
til: «Hurdal kommune ber representantskapet for Digitale Gardermoen IKS endre 
selskapsavtalens §4 1. ledd til: Selskapet skal drifte eierkommunenes IKT 
systemer og bidra til utvikling av disse innenfor rammen av de bestillinger 
kommune gir.» 
 

2.8.5 Nannestad kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.6 Ullensaker kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som utover sak som er 
referert overfor i kapittel 2.6.1. 
 
I forbindelse med kommunens budsjett 2014 ble følgende vedtatt i Hovedutvalget for 
overordnet planlegging: 
 
Det vises til pkt. 4.5.6 IKT/DGI. En evaluering av IKT-samarbeidet på Øvre Romerike skal 

ferdigstilles i 2014. Kommunestyret vedtar at det i evalueringen avklarer driftsmessige og 

økonomiske konsekvenser ved et eventuelt salg av DGI. Sak om dette legges frem for HOP. 

 

2.9 Eiermeldinger 

 
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) vedtok i 2009 at det skulle utarbeides en felles 
eiermelding for kommunene på Øvre Romerike og at denne senere skulle følges opp med en 
felles eierstrategi. En første utgave av «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre 
Romerike (ØRU)» ble vedtatt/tatt til orientering i de seks kommunestyrene i løpet av 2011. 
Det viste seg riktignok, i det etterfølgende arbeidet med å utarbeide en egen felles 
eierstrategi, at det ville være en fordel å revidere hele eiermeldingen og foreta en 
omredigering av eiermeldingen med hovedvekt på eierpolitikk og eierstrategi. 
 
Den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene fra 2011 er altså for tiden til revisjon. Forslag 
til ny felles eiermelding vil bli lagt fram til politisk behandling senere. I henhold til 
saksfremlegg i Hurdal kommune, var hensikten med den første eiermeldingen først og 
fremst å gi de seks samarbeidende kommunene på Øvre Romerike oversikt over 
eksisterende interkommunale samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. 
Dette for å sikre at alle deltakende kommuner skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at 
samarbeidet ville foregå på felles premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant 
bakgrunnsinformasjon om alternative organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og 
styring av interkommunale samarbeid. 
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Denne hensikten skal i hovedsak videreføres i den reviderte eiermeldingen, men det er lagt 
større vekt på å legge grunnlaget for et godt politisk og administrativt håndverk, samt skape 
en felles forståelse. 
 
Kommunestyret i Ullensaker kommune godtok en egen eierskapsmelding i møte 14.11.11. 
Da den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene var til behandling i samme møte tok de 
denne til orientering og vedtok at det bør utvikles og vedtas felles eierskapspolitikk og 
prinsipper for resultatoppfølging for kommunen på Øvre Romerike og at den enkelte eier 
eller deltaker bør selv være ansvarlig for sin egen eierstrategi. 
 
Ullensaker kommune har utarbeidet egne strategier og eiermål overfor DGI som følger 
eierskapsmeldingen, disse er: 
 
Det er et mål at DGI utvikles til en kostnadseffektiv og stabil drifter av kommunens IKT-
systemer, og at vesentlige effektiviseringsgevinster oppnås. Stabil drift av kommunens 
mange IKT-systemer er kritisk for kommunens administrasjon/forvaltning og leveranse 
av tjenester. Ullensaker kommune har som langsiktig strategi å ha felles IKT-systemer 
med kommunene på Øvre Romerike, og drifte disse i fellesskap gjennom DGI. Det er et 
mål at DGI som drifter av kommunens IKT-systemer videreutvikles både mht kvalitet på 
leveranse og kostnadseffektivitet. 

 
Hurdal kommune har i 2013 utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 30.10.13 en 
eierskapspolitikk for Hurdal kommune, denne er generell og nevner ikke de enkelte 
selskapene spesifikt.  
 
Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad har så langt revisjonen kan se ikke utarbeidet egen 
eierskapsmelding eller strategi, utover det arbeidet som er gjort felles i ØRU. 
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3 Vurderinger og konklusjoner 

 
Nedenfor følger våre vurderinger og konklusjoner tilknyttet prosjektets problemstillinger.  
 

3.1 Kontroll med eierinteressene 

 
Som det fremgår av rapporten er det enkelte steder presentert informasjon om selskapet, 
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er 
av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.  
 
Det er tydelig at det fra eierne sin side er et fokus på kostnadsutviklingen i selskapet. Det er 
gitt flere signaler om at selskapet bes å legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i 
tråd med kommunens utvikling. Eierne har også bestemt at de ønsker å evaluere DGI med 
tanke på en mer kostnadseffektiv drift. Gjennom dette foreligger det en kontroll av 
eierinteressene med tanke på kostnadseffektivitet. 
 
Hva som er tilstrekkelig for kommunen å legge frem i politiske utvalg for å utøve kontroll 
med selskapet må eierkommunene selv vurdere. Revisjonen ser at det er ulik praksis mellom 
kommunene med tanke på om hva som legges frem, og ser vi på saker som omhandler 
selskapene i 2012 og 2013 var det få saker utenom budsjett som var satt opp. I enkelte 
kommuner ble heller ikke dette satt opp som egen sak. Slik sett fremstår det som at det er få 
formelle styringssignaler som gis til selskapet. At det er budsjettet det er mest fokus på 
samsvarer med inntrykket av at det fra eierne sin side først og fremst er fokus på 
kostnadsutviklingen i selskapet. 
 
Kommunene fører kontroll med eierinteressene i DGI blant annet gjennom behandling av 
selskapsavtalen. Representantskapets vedtak om endring av selskapsavtalen ble foretatt i 
2011, men er ikke fulgt opp gjennom behandling i kommunestyrene. Det kan tyde på at det 
ikke er gode nok rutiner for oppfølging av saker i representantskapet i eierkommunene. 
 
Når det gjelder låneopptak har eierne regulert dette i selskapsavtalen. 
 
Når det gjelder styret i selskapet så er det så langt i 2014 innkalt 4 ordinære styremedlemmer 
og 2 observatører til styremøter i 2014. I henhold til lov om interkommunale selskap skal 
styret ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet skal ha 5 medlemmer.  
Ett styremedlem fratrådte 31.12.13, i henhold til lov om interkommunale selskaper så er et 
styremedlem valgt til det er gjort et nytt valg. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret. 
Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret. 
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3.2 Eierstyringen 

 
Det er i tråd med anbefalinger fra KS utarbeidet eiermelding for kommunene. Denne er 
utarbeidet felles for alle kommunene i ØRU. Den felles eiermeldingen er under revidering og 
er foreløpig ikke fulgt opp med strategier i alle eierkommunene. Slik sett er kommunene i 
ferd med å etablere rutiner for oppfølging av eierinteressene og evaluering av sine i 
eierinteresser, men det er for tidlig å evaluere i dybden om rutinene er gode nok og om de 
blir fulgt. 
 
Eiermeldingen er i stor grad en oversikt over eksisterende interkommunale samarbeid, 
dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. Dette for å sikre at alle deltakende 
kommunene skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at samarbeidet ville foregå på felles 
premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant bakgrunnsinformasjon om alternative 
organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og styring av interkommunale 
samarbeid. Eiermeldingen skisserer således en overordnet eierskapspolitikk og den 
revideringen som foretas skal forsterke dette. Når det gjelder eierstrategi for det enkelte 
selskap er dette i mindre grad etablert i kommunene, med unntak av Ullensaker. 
Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har.  
 
I forkant av årlig budsjettsak i representantskapet i DGI er det utarbeidet felles saksfremlegg 
med den hensikt at det vil gi eierne en omforent anbefaling og et samordnet 
beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i representantskapet. Det er ikke lik praksis i de ulike 
eierkommunene med tanke på å fremme dette saksfremlegget eller legge frem saken i sine 
politiske utvalg. Det er således et forbedringspotensial når det gjelder koordinering mellom 
eierne, noe som vi ser at kommunene arbeider med.  
 
Selskapet har selv arbeidet med en eieravtale og selskapsstrategi, men det kan se ut som at 
disse prosessene har stoppet opp da det siden 1. halvår 2013 ikke har vært behandlet saker 
som vedrører dette verken i styret eller i representantskapet. 
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4 Anbefalinger 

 
 

o Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som 
representantskapet har gjort for at disse skal gjelde. 
 

o Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om 
interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 
o Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en 

eierstrategi for DGI. 
 

o Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere 
eierinteressene kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet. 
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Vedlegg 2 - Revisjonens høringsbrev til selskapet 
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Vedlegg 3 - Selskapets høringssvar 

 

 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt                                                                                         Gardermoen, 16. mai 2014 

Trondheimsvegen 266-268 

2070 Råholt 

          

Høringsuttalelse Eierskapskontroll av Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Viser til mottatt rapport om «Eierskapskontroll Digitale Gardermoen» som fremstår som grundig og 

veldokumentert. På grunnlag av intern gjennomgang ønsker vi å kommentere følgende forhold: 

2.1.2. Selskapets styre 

Det kan bekreftes at det i Representantskapets møte 8. mai ble valgt nytt styremedlem – Nils Erik 

Holte - som erstatning for Jon Sverre Bråthen. Styret er således nå fulltallig og oppdatert Samordnet 

Registermelding vil bli oversendt Brønnøysundregistrene.  

2.4. Økonomisk utvikling i selskapet 

Rapporten gir en god oversikt over selskapets økonomiske utvikling de siste fire år, og selskapet har 

merket seg analysene som er gjort ut fra anbefalte økonomiske normtall. Normtallene er generelle 

og ikke spesielt tilpasset interkommunale selskapers rammebetingelser i form av lovgivning, 

retningslinjer og praksis men gir nyttige signaler om områder som vil være viktige for selskapet og 

eierne å arbeide videre med i tiden fremover.  

Som nøkkeltallene viser dreier det seg primært om egenkapitalen som vurderes som lav, låneopptak 

som vurderes som høy, renterisikoen som vurderes som høy, likviditeten som vurderes som stram og 

selskapets driftsresultat som vurderes som lavt. Selskapet er innstilt på å følge dette opp sammen 

med eierkommunene med sikte på å finne løsninger som i tiden fremover sikrer et best mulig 

grunnlag for kostnadseffektive og brukervennlige IKT-tjenester.  

2.6.4 Selskapsstrategi 

Før ny selskapsstrategi utarbeides har selskapet valgt å avvente resultatet fra den planlagte 

evalueringen av ØRU IKT-strategi. 

2.6.4 Eieravtale 

Forslaget til Eieravtale var utarbeidet av en intern arbeidsgruppe bestående av styreleder, 

styremedlem Jon Sverre Bråthen, administrerende direktør samt en ekstern konsulent. Det ble 

besluttet å avvente endelig behandling i styre og representantskap til eiermelding for ØRU-

kommunene foreligger.  
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Som nevnt i rapporten påpekte styret sin skepsis til omfanget av Driftsavtalen. Et annet viktig punkt 

for styret var å sikre at Driftsavtalen var avstemt mot prinsippene som er nedfelt i prinsippavtalen 

inngått mellom selskapet og eStab 25. april 2012 - «Prinsippavtale om anskaffelse av 

fagapplikasjoner».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 4 - Revisjonens brev til eierrepresentantene 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

30

Vedlegg 4 - Revisjonens brev til eierrepresentantene 
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Vedlegg 5 - Høringssvar Hurdal kommune 
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Vedlegg 6 - Høringssvar Ullensaker kommune 
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Vedlegg 7 - Beregning av nøkkeltall 
 
I vedlegg følger en oversikt over hvordan nøkkeltallene beregnes. 
 

Nøkkeltall 
 
1.1 Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen kan beregnes på to måter: 
 
    Alternativ 1      Alternativ 2 

 
   Omløpsmidler 

  
   Langsiktig kapital (Egenkapital + langsiktig gjeld) 

-  Kortsiktig gjeld  -  Anleggsmidler   
= Arbeidskapital  = Arbeidskapital   
 
Arbeidskapital er et begrep innen finansiering som i kroner sier hvor mye ”reservekapital” 
man har. Et minstekrav til god finansiering er at arbeidskapitalen er positiv. 
 
En positiv arbeidskapital betyr at: 

• anleggsmidlene er fullt ut finansiert med langsiktig kapital 

• også en del av omløpsmidlene er finansiert med langsiktig kapital 
 
Det er viktig at også en del av varelageret er langsiktig finansiert. Mange ønsker at 
arbeidskapitalen skal dekke hele varelageret. Et normalt krav er at arbeidskapitalen skal dekke 
minst 50 % av varelageret. 
 
1.2 Likviditetsgrad 1 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 1 er: 
 

Omløpsmidler 
Kortsiktig gjeld  

 
Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Av formelen ser vi at langsiktig kapital og 
langsiktige eiendeler er holdt utenom. 
 
Likviditetsgrad 1 er et begrep innen likviditet. Hvor likvid virksomheten er sier noe om evnen 
til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss ”reserve” for å dekke 
svingningene i likviditeten. 
 
Likviditetsgrad 1 kalles også ”balanselikviditeten”. Ved å sette et mål om en likviditetsgrad 1 
på minst 1,5 indikerer man at omløpsmidlenes verdi bør være minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden. Dette fordi det er omløpsmidlene som skal nyttes til å betale den 
kortsiktige gjelden. Merk at det ofte vil være en vesentlig del av omløpsmidlene som ikke lar 
seg realisere i penger på kort varsel (f.eks. kan deler av varelageret ha lav omløpshastighet) og 
at omløpsmidlenes verdi derfor bør overstige den kortsiktige gjelden med god margin (minst 
50 %).  
 
Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse ev. svikt i 
betalingsevnen. Se for øvrig nedenfor om likviditetsgrad 2. 
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1.3 Likviditetsgrad 2 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 2 er: 
 

Mest likvide omløpsmidler 
       Kortsiktig gjeld  

 
Likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Kalles også ”kasselikviditeten”. I begrepet ”mest 
likvide omløpsmidler” legger man vanligvis omløpsmidler med fratrekk av eventuell 
varebeholdning.  
 
Dette nøkkeltallet er aktuelt dersom man har varebeholdning, og den viser at omløpsmidlene 
med fratrekk av varebeholdning bør være minst like stor som den kortsiktige gjelden. 
 
Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse eventuell 
svikt i betalingsevnen.  
 
1.4 Gjeldsgrad 
Formelen for beregning av gjeldsgrad er: 
 

    Gjeld       
Egenkapital 

 
Gjeldsgraden viser hvor mye av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til 
egenkapital. Gjeldsgraden bør være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet 
for å se på utviklingen over år i en bedrift. En vanlig norm er at gjeldsgraden ikke bør være 
høyere enn 2,3 (tilsvarer en egenkapital på minst 30 % av totalkapitalen).  
  
Se også nedenfor om beregning av egenkapitalandel.  
  
 
1.5 Egenkapitalandel (egenkapitalgrad, egenkapitalprosent) 
Formelen for beregning av egenkapitalandel er: 
 

Egenkapital *100 % 
     Totalkapital 

 
Beregningen viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og dermed 
hvor mye av eiendelenes verdi som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Et 
anbefalt normtall er 30 %. Jo høyere egenkapitalandel, jo mer solid er bedriften. 
 
1.6 Resultatgrad 
Formelen for beregning av resultatgrad er: 
 

Driftsresultat * 100 % 
Sum driftsresultat 

 
Resultatgraden viser "fortjenesten" i % av totale inntekter. 
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1.7 Finansieringsgrad 1 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 1 er: 
 

  Anleggsmidler    
Langsiktig kapital 

 
En hovedregel innen finansiering er at langsiktige eiendeler bør finansieres langsiktig, dvs. 
med egenkapital og/eller langsiktig gjeld. Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad 
anleggsmidler er finansiert med langsiktig kapital og den bør være mindre enn 1, dvs. at den 
langsiktige kapitalen minst bør finansiere alle anleggsmidlene. (Langsiktig kapital er 
egenkapital + langsiktig gjeld) 
 
Se for øvrig nedenfor om beregning av finansieringsgrad 2. 
  
 
1.8 Finansieringsgrad 2 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 2 er: 
 

Omløpsmidler  
Kortsiktig gjeld 

 
Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere 
omløpsmidlene og den bør være større enn 1, dvs. at verdien av omløpsmidlene bør være 
større enn den kortsiktige gjelden. 
 
1.9 Rentedekningsgrad 
Formelen for beregning av rentedekningsgrad er: 
 

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader 
         Rentekostnader 

 
Rentedekningsgraden gir uttrykk for bedriftens overskudd sett i forhold til renteforpliktelsen.  
Rentedekningsgraden forteller i hvilken grad bedriften er i stand til å betale sine 
rentekostnader. Den sier også noe om hvilken evne bedriften har til å påta seg økte 
rentekostnader.  
 
Tradisjonelt har det vært hevdet at dette forholdstallet bør være større enn 3. Dette fordi 
bedriften bør ha noe å gå på, dels for å dekke nåværende gjeld og dels for å kunne ta opp ny 
gjeld. Imidlertid er kravet moderert noe. Uansett bør rentedekningsgraden være større enn 1, 
fordi ordinært resultat bør være større enn null (dvs. overskudd). Det vil være naturlig å 
forvente at en virksomhet med høy egenkapital også har høy rentedekningsgrad. 
 
Vil vi vurdere om bedriften er i stand til å ta opp ny gjeld eller håndtere økte renteforpliktelser 
dersom renten stiger, bør vi tallfeste hvor mye renter og avdrag vil utgjøre de nærmeste årene. 
Deretter må vi vurdere om forventet inntjening dekker denne økningen. 
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