
Kontrollutvalget i Nes kommune 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Lars Erik Aas Nygård-leder  
Oddbjørn Nilsen – nestleder 
Nasrin Moayedi 
Tone Roalkvam 
Unni Mollerud  

Ordfører Ordfører Oddmar Blekkerud 

Revisor Østre Romerike revisjonsdistrikt v/distriktsrevisor Jan Arne Rasmussen 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Johnny Pedersen 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Formannskapssalen 

Tid 21.10.14 kl. 08.15. 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev. 
monmoe@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 42 og 43 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

42/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 08.15 

43/2014 Orientering om arbeidet med internkontroll. 08:30 

44/2014 Oppfølging forvaltningsrevisjon sykefravær. 09.15 

45/2014 Revidert plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 10.00 

46/2014 Rapportering fra Romerike revisjon. 10.30 

47/2014 Eventuelt. 10.45 

Lars Erik Aas Nygård (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 14.10.14 
Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

42/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nes, med jnr. 48/14-45/14.

2. Oversikt over saker til behandling.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2014.

4. Birgitta Løkkevik er valgt som nytt varamedlem til kontrollutvalget.

5. Invitasjon til ordførerne i alle landets kommuner til å delta i reformprosessen, brev fra

KMD 26.8.2014.

6. Oppslag i Kommunal Rapport 5.9.14.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

I forrige møte besluttet kontrollutvalget å be sekretariatet om å utarbeide forslag til møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike, og legge frem en sak om dette for de andre 

kontrollutvalgene på Romerike. Saken er nå til behandling i de andre utvalgene, og vil bli satt 

opp igjen i desembermøtet.  

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

48 04.09.2014 04.09.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Østre romerike revisjonsdistrikt Protokoll 418.5.4

49 04.09.2014 04.09.2014 x Kommunestyret

Særutskrifter sak 35 Budsjett 2015 og 36 

eierskapskontroll DGI. 418. 5.5

50 04.09.2014 04.09.2014 x RRi

Særutskrifter sak 38 Endret prosjektplan FR 

institusjonstjenesten  418.5.3

51 09.10.2014 09.10.2014 x RRi Plan for selskapskontroll 418.5.1

52 07.10.2014 07.10.2014 x Rådmannen Sluttrapport Sykefraværsprosjektet pr 22.8.14

53 13.10.2014 13.1014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Innkalling 418.5.1

referert i møtet 21.10.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Nes

Vedlegg 1 sak 42/14



Kontrollutvalget i Nes kommune 

oktober  2014 

Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering 

legges frem 

fortløpende 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i selskaper
hvor Nes kommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyresaker.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller 

når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

4. februar  Anskaffelse av advokattjenester.

 Orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

 Næringsfondet og bruk av midler.

 Kontrollutvalgets årsrapport 2013.

 Selskapskontroll ØRU/ØRIK.

 Tilsyn med revisjonen

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

4. Mars  Bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt innen

institusjonstjenestenInstitusjonstjenesten/samhandlingsreformen/enkeltve

dtak (oppstart vår 2014)

 Leveranse selskapskontroll Krisesenteret.

 Revisjonen legger frem sak om septikavgift.

 Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for selskapskontroll

2013 – 2015.

 Møteplan 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

9. April

Utsatt til 3. juni 

 

5. Mai  Dialog med Nes kommunes representant i styret i ØRU

 Årsregnskap for Nes kommune 2013.

 Årsregnskap for Esval Miljøpark 2013.

 Referater og orienteringer

 Rapportering fra revisjonen

Vedlegg 2 sak 42/14



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Møte Saker 

3. juni

Formannskapssal 

 Orientering om fremdrift i kommunestyresak 13/36: Rådmannen legger

frem sak for kommunestyret om gjennomføring av eiermøter med

kommunale selskaper og foretak samt delegering av fullmakter. Rådmann

innkalt til alle 3 saker.

 Følge opp forvaltningsrevisjon Budsjettprosessen i Nes kommune (KU-sak

7/13 og k-sak 13/9).

 Varslingsrutiner

 Oppsummeringsbrev 2013. Bedt Roger om brevet.

 Orientering om Romerike Revisjon ved daglig leder Nina Neset.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

3. september

Hos Esval 

Miljøpark 

 Utvalget ønsker å få en redegjørelse for styret i Esvals vurderinger og

rettslig grunnlag for beslutningen om å opprette AS i fm besøket.

 Selskapskontroll DGI

 Budsjett for kontroll og tilsyn.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

 Oppdragsansvarlig RRi

 Orientering om Romerike Revisjon. – utsatt fra forrige møte

21. oktober  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Orientering fra rådmannen om arbeidet med internkontroll

 Oppfølging forvaltningsrevisjon sykefravær. (KU-sak 45/12)

 Revidert plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

 Rapportering fra revisjonen.

12. november  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

2. desember  Oppfølging FR innkjøp (herunder advokattjenester)  fra 2009, ref ku-sak

1/14.

 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon

for revisjonsåret 2014.

 Orientering om samarbeid mellom kontrollutvalgene - forslag til møteplass

for kontrollutvalgene på Romerike er drøftet i kontrollutvalgene på

Romerike.

 Årsplan 2015

 Revisors uavhengighetserklæring

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon 2014.



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Møte Saker 

 Rapportering fra revisjonen.

2015  Årsmelding 2014

 Forvaltningsrevisjon institusjonstjenesten - marsmøtet. Bestilling sak 38/14.

 Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp selskapskontroll i
Krisesenteret primo 2015. KU sak 10/14

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling (gis

på første møte).

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunens representant i

styret i ØRU/ØRIK hvordan eierskapsrapporten er fulgt opp i 2015. KU-sak

19/14.

 Prosjektrapport institusjonstjenesten, samhandlingsreformen og

enkeltvedtak legges frem i mars, sak 38/14.

 Kommunestyret ber rådmannen om å oppdatere økonomireglementet i

samsvar med gjeldende bestemmelser og vurdere om det kan være

hensiktsmessig at kommunestyret fastsetter økonomiske prinsipper. Sak

27/14.

 Avtale mellom kontrollutvalget og revisjonen.

 forvaltningsrevisjonsprosjekt innen institusjonstjenesten, samhandlings-

reformen og enkeltvedtak legges frem mars 2015 KU-sak 38/14.

 Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er omtalt i

oppsummeringsbrevene til Nes kommune og Esval Miljøpark er brakt i

orden ved neste regnskapsavslutning. Sak 28 og 29/14.



Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 10.10.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4.2.14 1/2014 Anskaffelse av 
advokattjenester. 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp at

anbefalingene i forvaltningsrevisjon om oppfølging av

innkjøp fra 2009, herunder påse at det utlyses

konkurranse om anskaffelse av advokattjenester.

Kontrollutvalget følger opp innen utgangen av 2014.

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

Kommunest

yret 11.3.14 

Sak 14/19 



2/2014 Kommunens rutiner 
for behandling av 
tips/varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om varslingsrutiner i Nes 

kommune til foreløpig etterretning. Rådmannens forslag til 

varslingsrutiner legges frem for kontrollutvalget før 

kommunestyrets behandling. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

KU og adm 

utvalg 3.6 



3/2014 Næringsfondet og 
bruk av midler. 

Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å klargjøre skillet 

mellom frie fondsmidler og bundne midler som må følge 

standardvedtektene for næringsfond. 

Videre oppfordrer utvalget rådmannen til å sørge for at 

næringsfondets vedtekter endres i tråd med reglementet for 

kommunestyret, og at vedtektene sendes Fylkesmannen for 

godkjenning. 

Kontrollutvalget minner rådmann om at bruken av fondet skal 

rapporteres årlig og ber om fremleggelse i årsregnskapet for 

2013. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 



4/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2013 til orientering.

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

Kommunest

yret 11.3.14 

Sak 14/18 



5/2014 Selskapskontroll 
ØRU/ØRIK.  

Kontrollutvalget ønsker en dialog med Nes kommunes 

representant i styret i ØRU i neste møte. 

Særutskrift 

og 

innkalling 

sendt 

10.2.14. 

Saken utsatt 

til aprilmøte 

da ordfører 

var 

forhindret 



6/2014 Kontrollutvalgets 
påseansvar for 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av 

Vedlegg 3 sak 42/14



Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 10.10.2014 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13.

7/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

8/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

9/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

4.3.2014 10/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den 

til kommunestyret med følgende innstilling:  
 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber:

Representantskapet følger opp de svakheter som

revisjonen påpeker i selskapet.
 Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp saken

primo 2015.

Særutskrift 

sendt 5.3.14 
Kommunest

yret 22.4.14 

Sak 14/34 



11/2014 Fordelingen av 
kostnader og hjemler 
for fastsetting av 
kommunal avgift for 
tømming av septik. 

Graving skal ikke inngå i spetiktankavgiften. Kontrollutvalget 

tar til etterretning at vannområdekontigenten er tatt ut av 

selskostområde.  Revisjonen og kommunen avklarer hvem som 

skal bære kostnaden (fylkeskommunen, kommunen eller 

septiktankeierne) til forundersøkelser på fornminneregistrering. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

12/2014 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsp
rosjekt innen 
institusjonstjenesten, 
samhandlingsreforme
n og enkeltvedtak. 

1. Kontrollutvalget vedtar forvaltningsrevisjonsprosjekt

innen institusjonstjenesten, samhandlingsreformen og

enkeltvedtak med de innspill som fremkom i møtet.

2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
a. I hvilken grad har Nes kommunes tildeling av plasser

ved Nes sykehjem endret seg fra 2011 til 2013?
b. I hvilken grad har samhandlingsreformen påvirket

tjenestetilbudet til kommunens innbyggere?

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500

timer, og endelig prosjektrapport legges frem innen

utgangen av 2014.

Særutskrift 

sendt 5.3.14 
Senere 

utsatt 

Rapport 

avleveres 

mars 2015 

se sak 38/14 





Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 10.10.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

13/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan 
for selskapskontroll 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for

Nes kommune for perioden 2013-2015 med de endringer

som fremkom i møtet.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

KS 22.4.14 

sak 14/24 


14/2014 Endringer i møteplan 
2014. 

Kontrollutvalget vedtok følgende endringer i møteplanen:    

 9. april 

 3. september 

 21. oktober 



15/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

16/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

5.5.14 18/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

19/2014 Dialog med Nes 
kommunes 
representant i ØRU. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i ØRU og

ØRIK til orientering og anbefaler at kommunestyret følger

opp revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ser positivt

på at det legges frem en eiermelding i nær fremtid.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i

ØRU og ØRIK til orientering og ber rådmannen

følge opp revisjonens anbefalinger.

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

kommunens representant i styret hvordan rapporten

er fulgt opp i 2015.

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

Sak 14/52 



20/2014 Årsregnskap og 
årsmelding Nes 
kommune 2013. 

Forslag til uttalelse til Nes årsregnskap for 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret. 

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

14/48 



21/2014 Årsregnskap Esval 
miljøpark 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2013 

– Esval Miljøpark KF vedtas, med de endringer som fremkom i

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 




Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 10.10.2014 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til foretakets 

styre.  

14/46 

22/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

3.6.2014 23/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

24/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

25/2014 Orientering om 
fremdrift i 
kommunestyresak 
13/36. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

26/2014 Rutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold. 

Kontrollutvalgets vurdering er at forslag til varslingsrutiner er 

godt, og tar forslaget til etterretning. Utvalget vil påpeke 

betydningen av at rutinene kommuniseres på en god måte til 

innbyggere og ansatte.  

Særutskrift 

sendt 

rådmannen 

4.6.14 



27/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsr
apport – 
Budsjettprosessen i 
Nes kommune. 

1. Kontrollutvalget har merket seg med tilfredshet at alle

avvik bortsett fra ett nå er lukket.

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med

følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret er tilfreds med at alle avvik

bortsett fra ett (punkt d) nå er lukket.

 Kommunestyret ber rådmannen om å oppdatere

økonomireglementet i samsvar med gjeldende

bestemmelser og vurdere om det kan være

hensiktsmessig at kommunestyret fastsetter

økonomiske prinsipper.

Særutskrift 

sendt 

rådmannen 

4.6.14 



28/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013 – Nes 
kommune. 

1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for

Nes kommune og rådmannens svar til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er

omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste

regnskapsavslutning.



29/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013 – 

1. Kontrollutvalget er ikke tilfreds med kvaliteten på det

arbeid som er gjort med årsberetning og årsregnskap for

Særutskrift 

sendt Esval 




Oppfølging KU-saker Nes-2014 

Sist redigert 10.10.2014 5 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Esval miljøpark. 2013. 

2. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for

Esval miljøpark og daglig leders svar til orientering.

3. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er

omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste

regnskapsavslutning.

4.6.14 

30/2014 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

31/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon 

Saken ble utsatt til neste møte. 

32/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget er gjort kjent med at styret i Esval Miljøpark 

har vedtatt å opprette et aksjeselskap som skal gå inn på 

nærliggende virksomhet. Utvalget ønsker å få en redegjørelse 

for styrets vurderinger og rettslig grunnlag for beslutningen. 

Styreleder innkalles til neste møte. Sekretariatet vil i tillegg 

legge frem en vurdering av styret i Esval Miljøpark KFs 

beslutningsmyndighet ut fra loven og selskapets vedtekter.   

Særutskrift 

sendt Esval 

4.6.14 



3.9.14 33/2014 Orientering om Esval 
Miljøpark KF 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

34/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

35/2014 Budsjett for kontroll 
og tilsyn 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og
tilsynsordningen for Nes kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for
2015. 

Poster Budsjett 2015

Kontrollutvalget Møtegodtgjørelse 50 000

Arbeidsgiveravgift 7 000

Møteutgifter/servering 4 000

Kurs/opplæring 25 000

Reisegodtgjørelse 5 000

Abonnementer/medlemskap 2 000

Særutskrift 

sendt 4.9.14 



Oppfølging KU-saker Nes-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Kjøp av tjenester 50 000 

Sum 143 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten      202 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten   1 851 000 

Kontroll og tilsyn 2 196 000  

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret
vedrørende budsjettet for Nes kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering
av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes
kontrollutvalget til orientering.

36/2014 Eierskapskontroll – 
Digitale Gardermoen 
IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den 

til kommunestyret med følgende innstilling:  

 Kommunestyret ber rådmann fremme en sak om de

endringer i selskapsavtalen som representantskapet har

vedtatt.

Særutskrift 

sendt 4.9.14 

37/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon – 
utsatt fra forrige møte. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

38/2014 Endret prosjektplan 
forvaltningsrevisjonsp
rosjekt 
institusjonstjenesten. 

1. Kontrollutvalget vedtar den reviderte prosjektplanen for

forvaltningsrevisjonsprosjekt innen institusjonstjenesten,

samhandlingsreformen og enkeltvedtak

2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
a) Følger kommunen retningslinjene og har de en

tilfredsstillende praksis på regnskapsføring og
rapportering av styringsindikatorer på
institusjonstjenesten.

b) Er kommunens praksis med tildeling av
institusjonsplasser i tråd med anerkjente prinsipper på
området og innenfor lovens rammer?

c) Har kommunen tilstrekkelig internkontroll i sin praksis på
tildeling av institusjonsplasser.

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 200 - 300

timer, og endelig prosjektrapport legges frem i mars 2015.

Særutskrift 

sendt 4.9.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

39/2014 Revisors 
uavhengighetserklæri
ng. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

40/2014 Rapportering fra 
Romerike revisjon. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

41/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til 

møteplass for kontrollutvalgene på Romerike som drøftes i de 

respektive kontrollutvalgene. 

Oversendt 

kontrollutva

lgene på 

Romerike 

5 til rest 



Vedlegg 4 sak 42/14



Vedlegg 5 sak 42/14
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Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

43/2014 Orientering om arbeidet med internkontroll. 21.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om rådmannens arbeid med internkontroll. 

Av ulike årsaker har rådmannen bedt om å få legge frem en muntlig orientering om status, og 

ikke også et notat som sedvane er. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

44/2014 Oppfølging forvaltningsrevisjon sykefravær. 21.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Sluttrapport – Oppfølging av Østre Romerike revisjonsdistrikts sykefraværsrapport

(pr 22. august 2014).

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon på sykefravær i november 2012 fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i desember 2013, sak 

45/13, og i kommunestyret i februar 2014, sak 14/3. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

a) Kommunestyret tar rapporten til orientering

b) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapporten

c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for

oppfølging av rapporten innen 31.10.2014.

Saken oversendes administrasjonsutvalget for videre drøfting og oppfølging. 

Personal- og organisasjonssjefen i Nes kommune har hatt ansvaret for oppfølgingsarbeidet. 

Det ble utpekt en koordinator og nedsatt en arbeidsgruppe som har samordnet arbeidet med 

sykefraværsrapporten. Arbeidsgruppen har utformet tiltak og laget en handlingsplan som er 

beskrevet i vedlagte sluttrapport.  

Administrasjonen har nedlagt et systematisk arbeid for å følge opp forvaltningsrevisjonen. 

Tiltakene vil bli implementert i løpet av høsten, og vil kreve kontinuerlig fokus særlig fra 

kommunens ledere. Kontrollutvalget er også opptatt av om tiltakene har effekt på 

sykefraværet, og vil komme tilbake til dette høsten 2015. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget er tilfreds med arbeidet som er satt i gang for å følge opp forvaltnings-

revisjonen på sykefravær i Nes kommune. Sluttrapporten oversendes kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon på

sykefravær til foreløpig etterretning.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp effekten av igangsatte tiltak høsten

2015. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Nes kommune 

Sluttrapport 
Oppfølging av Østre Romerike revisjonsdistrikts 
sykefraværsrapport (Pr. 22. august 2014) 

Arbeidsgruppe – Oppfølging av revisjonens sykefraværsrapport 
22.08.2014 

Vedlegg 1 sak 44/14
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Oppfølging av Østre Romerike revisjonsdistrikts sykefraværsrapport 

1. Innledning/bakgrunn
Østre Romerike revisjonsdistrikt har på oppdrag fra kontrollutvalget i Nes kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon der det ble prioritert et prosjekt om sykefraværsarbeid i Nes kommune.  

Sykefraværsprosjektet har sin bakgrunn i Nes kommune sin egen plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2015. Kommunestyret vedtok 09.10.2012, sak 12/92, at saken skulle oversendes kontrollutvalget. I 

vedtak av 45/2012 presiserer kontrollutvalget at de «….ønsker å legge vekt på hvordan lederrollen 

fylles og hvordan kommunikasjonen mellom leder og arbeidstager fungerer fremfor å sjekke hvordan 

rutinene er på plass som sådan». 

Med bakgrunn i dette vedtaket gjennomførte Østre Romerike revisjonsdistrikt sykefraværsprosjektet 

i 2013. Rapporten fra prosjektet ble behandlet første gang av administrasjonsutvalget 26.11.2013, 

sak 2013/16 og av kommunestyret 11.02.2014, sak 2014/3. Følgende vedtak ble fattet av 

kommunestyret:  

a) Kommunestyret tar rapporten til orientering

b) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapporten

c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for oppfølging

av rapporten innen 31.10.2014.

Det ble i tillegg fremmet forslag om at «Saken oversendes administrasjonsutvalget for videre drøfting 

og oppfølging». Med bakgrunn i dette utpekte personal- og organisasjonssjefen i Nes kommune en 

koordinator fra personalavdelingen som skulle samordne det videre arbeidet med revisjonens 

sykefraværsrapport. Koordinatoren nedsatte en arbeidsgruppe sammensatt av arbeidstakersiden og 

arbeidsgiversiden, samt en representant fra NAV: 

- Kjersti Aanrud Dalen (Hovedverneombud) 

- Grethe Sjøli (Fagforbundet) 

- Kjell Øygard (Virksomhetsleder, rektor Vormsund ungdomsskole) 

- Kjersti Åvik (Virksomhetsleder, hjemmebaserte tjenester) 

- Solrun Brevik Røed (NAV Arbeidslivssenter) 

- Erik Bjørnstad (Koordinator, personal- og lønnsavdelingen) 

2. Formål
Arbeidsgruppens målsetning har i hovedsak tatt utgangspunkt i revisjonens formål med 

sykefraværsprosjektet og dets underliggende problemstillinger: 

«Formålet med prosjektet er å undersøke hvor godt forankret og implementert sykefraværsarbeidet 

er i Nes kommunes organisasjon, herunder hvordan personallederrollen utøves. Formålet er videre 

om kommunen har tilfredsstillende oppfølging av sykmeldte sett i sammenheng med kommunens 

retningslinjer og inngått inkluderende arbeidslivsavtale». 

På denne bakgrunn er tre hovedproblemstillinger formulert: 
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 I hvilken grad er arbeidet med å redusere sykefraværet forankret og implementert i Nes

kommune?

 I hvilken grad følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte

retningslinjer i Nes kommune?

 I hvilken grad opplever personalledere forebyggingstiltakene som gode og blir tiltakene

evaluert?»

Arbeidsgruppen har i tillegg hatt som målsetning at sykefraværsrapporten blir gjennomgått og fulgt 

opp i henhold revisjonens vurderinger, konklusjon og anbefalinger. 

 Arbeidsgruppens sluttrapport med tiltak og handlingsplan vil være et tilsvar til kommunestyret, 

kontrollutvalget og administrasjonsutvalgets bestilling, jfr. tidligere politiske vedtak. Arbeidsgruppens 

oppgave har ikke vært å kommentere revisjonens sykefraværsrapport, men å bearbeide selve 

funnene i rapporten og lage en plan for å implementere disse i Nes kommunes organisasjon. 

Funnene og de ulike momentene fra revisjonens sykefraværsrapport har lagt grunnlaget for 

arbeidsgruppens arbeid og vil legge føringer for det videre HMS-arbeidet i Nes kommune.  

Revisjonen har definert sykefraværsarbeid til å bestå av tre hovedmomenter: 

 Forebygging av sykefravær

 Tilrettelegging for de som trenger det

 Oppfølging av sykmeldte

Arbeidsgruppen har med bakgrunn i de tre hovedmomentene vektlagt flere underliggende 

momenter i sitt arbeid for å skape en helhet i det fremtidige sykefraværsarbeidet i Nes kommune: 

 Forebygging, forankring, implementering, kompetanse og evaluering

 Tydeliggjøring, opplæring, oppfølging, sikre lik praksis, endre rutiner,

skriftliggjøre/dokumentere tilretteleggingsarbeidet

3. Prosesser
Arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid gjort opp status i sykefraværsarbeidet i Nes kommune. Revisjonens 

sykefraværsrapport gir gode indikasjoner på at tilstanden i sykefraværsarbeidet i Nes kommune kan 

gjøres annerledes og på en bedre måte enn den gjøres i dag. Et kritisk blikk på hvordan vi utfører 

sykefraværsarbeidet i dag, er sunt og gir organisasjonen signaler om at ting kan gjøres bedre.  

Arbeidsgruppen startet arbeidet i begynnelsen av mars 2014 og har hatt jevnlige møter, én gang pr. 

måned. Arbeidsgruppen har fulgt fremdriftsplanen (Administrasjonsutvalget 4. mars 2014) og har 

jobbet målrettet der alle i gruppen har kommet med konstruktive innspill og forslag til å videreutvikle 

eksisterende tiltak, samt forslag til nye tiltak. Møtene har vært basert på innspill og diskusjon 

hvoretter koordinator har tatt med seg materialet for så å utarbeide skisse til sluttrapport.  

En liten utfordring arbeidsgruppen har stått overfor, er hvordan den skriftlige presentasjonen av 

arbeidsgruppens arbeid skulle utformes. Arbeidsgruppen har valgt å vektlegge en tiltaksdel og en 

handlingsplan/plan for implementering. Dette er gjort for å synliggjøre og konkretisere nødvendige 
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tiltak i henhold til sykefraværsrapporten. Arbeidsgruppen ønsker at sluttrapporten skal være et 

arbeidsdokument i det videre HMS-arbeidet i kommunen.  Nes kommune er en stor organisasjon og 

for å få med oss alle involverte parter, må vi arbeide planmessig og strategisk. 

Når arbeidsgruppen legger frem en plan for implementering av tiltak, har vi lagt til grunn at langsiktig 

tenking og forebygging skal stå sentralt; Foreslåtte tiltak skal bearbeides av alle virksomhetene som 

må gjennomføre de prosesser som er nødvendig på alle nivåer.  

Organisasjonen Nes kommune 

Arbeidsgruppens forslag til tiltak vil sannsynligvis skape noe dissens i organisasjonen. Noen tiltak vil 

påvirke ledernes måte å jobbe på, men ved riktig oppfølging og implementering, er mulighetene for 

en forbedring i nærværsarbeidet og sykefraværsarbeidet til stede. Når foreslåtte tiltak og 

handlingsplan legges frem, er det viktig at vedtak blir fulgt opp og etterleves i praksis.   

Skal vi lykkes, må alle parter delta. Handlingsplanen krever at den blir forankret hos ledere, 

vernetjeneste og tillitsvalgte. Flere interne prosesser må finne sted og alle organisasjonsledd må ta 

del i et felles løft i nærværsarbeidet/sykefraværsarbeidet. Bevisstgjøring, kompetanse og oppfølging 

vil bidra til at sykefraværsarbeidet går lettere, samt bidra til at tidsbruk går ned og tryggheten øker. 

Totalt sett vil et effektivt sykefraværsarbeid være en faktor som kan bidra til at sykefraværet 

reduseres i Nes kommune. Dette betinger at vedtak blir fulgt opp, planer gjennomføres, 

retningslinjer følges og at iverksatte tiltak evalueres.   

Nes kommune gjennomførte en administrativ omorganisering pr. 1. januar 2012. Som en del 

evalueringsprosessen i ettertid, har et eksternt firma, BDO, utarbeidet en evalueringsrapport som 

bl.a. tar for seg rolleavklaringer, oppgavefordelinger, kommunikasjon og informasjonsflyt i Nes 

kommune. Arbeidsgruppen skal ikke ta stilling til evalueringsrapporten, men vil likevel bemerke at 

deler av funnene i BDO’s rapport også vil påvirke en del av arbeidsgruppens forslag til tiltak og det 

fremtidige sykefraværsarbeidet i Nes kommune. Evalueringsrapporten er p.t. under behandling av 

respektive organer og vil etter hvert klargjøre og tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen i Nes 

kommune.   

4. Tiltak - Eksisterende og nye nærværs-/sykefraværstiltak

Nes kommune har i dag mange sykefraværstiltak som direkte eller indirekte blir synliggjort og 

kanalisert via virksomhetenes HMS-handlingsplan og HMS-samarbeidsplan med BHT. Hver 

virksomhet samordner sine HMS-aktiviteter med sine underliggende avdelinger, for så å lage én 

felles handlingsplan for virksomheten. I tillegg finnes en rekke sentralt initierte tiltak og retningslinjer 

i sykefraværsarbeidet.  

Arbeidsgruppen fremhever at med økt innsats i det forebyggende nærværsarbeidet, vil vi høyst 

sannsynlig få færre sykmeldinger og lavere sykefravær i Nes kommune. Innsatsen må i langt større 

grad settes inn på stadiet før noen blir sykmeldt, dvs. aktiv forebygging for å øke nærværet. Det vil 

spare ledere for mye tid og arbeid, samt unødvendige sykmeldinger hos medarbeiderne. Ved å 

arbeide systematisk og målrettet unngår Nes kommune store kostnader ved å la medarbeiderne bli 

syke. Kompetanse om eksisterende muligheter i det forebyggende sykefraværsarbeidet, samt sette i 

verk forebyggende tiltak, må tillegges stor prioritet i den enkelte virksomhet og avdeling. 
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En av utfordringene vi står overfor er hvordan vi kan opprettholde fokus på tiltakene og overføre 

erfaringer til daglig drift. Arbeidsgruppen understreker viktigheten av at alle ansatte i Nes kommune 

må ta et ansvar for egen helse og eget arbeidsmiljø, men det betinger at alle på forhånd vet hvilket 

ansvar den enkelte innehar og hvilke oppgaver som skal løses. Målsetningen må hele tiden være å 

ligge i forkant og tenke helhet i sykefraværsarbeidet – Både i det forebyggende arbeidet 

(Nærværsarbeidet) og i det «reparerende» arbeidet (Sykefraværsarbeidet). For å lykkes, må vi 

tilstrebe åpenhet og tilgjengelighet i organisasjonen, samt skape tillit i 

nærværsarbeidet/sykefraværsarbeidet på alle nivåer.   

5. Handlingsplan

Nr. 
Tiltak (Eksisterende 
videreutvikles, nye) 

Beskrivelse/Kommentarer Ansvar Frist 

1 

HMS-rapportering 
med 
periodevis/jevnlig 
sykefraværsrapporteri
ng  

Endringer i HMS-rapporteringen 
er påbegynt av 
personalavdelingen, jfr. HMS-
handlingsplanens 
periodeinndeling. Alle 
obligatoriske og valgfrie tiltak i 
HMS-handlingsplanen er tiltak i 
sykefraværsarbeidet;  
- Oppfølgingen av 
  virksomhetene 
  intensiveres ytterligere 
- Rapporteringsskjemaet er 
  allerede blitt endret (2014) 
- Tydeliggjøre lovpålagt HMS- 
  arbeid, trivselstiltak og andre 
  konkrete tiltak 
-Følge rapporteringen til  
 Økonomiavdelingen; 
 Endres til 4 ganger pr år 
- Følge opp og evaluere   
  skriftlig ved årsslutt av 
  virksomhetene (HMS- 
  årsrapport). Årsrapportene 
  samordnes til en felles 
  rapport og oversendes AMU 
  og administrasjonsutvalget  
  (Gjøres i dag) 

IA-utvalget + AMU 
Virksomhetsledere 
Personalavdelingen 

Pågår og vil 
fortsette utover 
høsten 2014 

2 
Rutine for oppfølging 
av sykemeldte 

Oppdatere/tilpasse 
eksisterende sykefraværsrutine 
med ny IA-avtale pr 1/7-14.  
Dialogmøter: Bl.a. presisere 
innkallingen, innholdet, hvorfor 
og pliktene ved møtene. 
Tydeliggjøre hensikten med D1, 
D2 og D3!  

IA-utvalget + AMU 
Personalavdelingen 
Ledere 

Snarest og senest 
innen 1. oktober 
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- Tilretteleggingsarbeid/ 
Oppfølgingsplaner: 
Skriftliggjøre og dokumentere 
tilretteleggingen før tiltakene 
starter.  
- Egenmeldinger: Rutine for 
bruk av egenmelding 
etableres/videreutvikles. 
Oppfølgingen av egenmeldinger 
intensiveres av ledere. Klargjøre 
bruken av egenmeldinger v.s. 
sykmeldinger (3 perioder á 8 
dager) 
- Innmelding av kandidater til 
IA-utvalget: Etablere/revidere 
rutinen og skjema for 
innmelding av kandidater til IA-
utvalget (Intern omplassering). 
Eksisterende retningslinjer/ 
rutine er uklare og må revideres 
og gjøres kjent for ledere - Hva 
skal gjøres av hvem og når?  

3 Lederavtaler 

Skal synliggjøre ansvar og 
oppgaver i nærværs- og 
sykefraværsarbeidet; Er et 
lederansvar! Implementeres i 
strategisk ledelse og 
målkortarbeid (HMS-
handlingsplan) 

Kommunalsjefer, 
virksomhetsledere 

Fortløpende 

4 Lokale HMS-utvalg 

Lokale HMS-utvalg er et viktig 
knutepunkt i virksomhetene; De 
lokale HMS-utvalgene skal være 
et vitalt organ i virksomhetene 
der bl.a. rutiner for både 
oppfølging og evaluering av 
nærværs- og 
sykefraværsarbeidet skal stå 
sentralt. Utvalget skal evaluere 
og skriftliggjøre eget arbeid én 
gang pr. år HMS-årsrapport 

Virksomhetsledere 
1. desember 2014
(Desember) 

5 HMS-midler 

Penger/midler som gis til 
virksomhetene i det 
forebyggende HMS-arbeidet (to 
ganger pr. år, vår og høst).  
Administreres av 
personalavdelingen. Tildeles 
virksomhetene etter søknad. 
Potten økes fra kr 300.000,- i 

AMU 
Personalavdelingen 

Juni 2014 + 
Desember 2014 
for kalenderåret 
2015 
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2014 til kr. 500.000,- i 2015? 
Bruken av tildelte midler 
evalueres av virksomheten og 
rapporteres i HMS-årsrapport 

6 Informasjon 

Tydeliggjøre bruken av 
kommunens «hovedkanal», 
Ansattportalen. «Løse opp» i 
eksisterende 
informasjonskanaler;  
- Tydeliggjøre budskapet i 
informasjonen.  
- I tillegg til ansattportalen 
benytte e-post og 
fellessendinger til oppfølging av 
tidligere utsendt informasjon.  
Informasjonen når flere og er 
raskere. Ta i bruk og «fornye» 
eksisterende kanaler (Egen e-
postgruppe ble opprettet 
høsten 2013 for å nå 
mellomlederne på en bedre 
måte). 
- Egen kommunikasjonsplan for  
  Nes kommune er påbegynt. 

Alle  
(Personalavdelingen, 
ledere på alle 
nivåer) 

Fortløpende. 
Kontinuerlig 
arbeid 

7 
Arbeidslivssenteret 
Akershus (NAV) 

Nes kommune har egen 
rådgiver/veileder, IA-kontakt. 
Benyttes i IA-utvalget (fast) og 
inn mot enkelte 
virksomheter/avdelinger på 
forespørsel. En ressurs i 
nærværs- og 
sykefraværsarbeidet! Kan 
benyttes mer til rådgivning og 
veiledning i NAV-systemet! 
Kompetanseheving  Delta på 
kurs i NAV-regi , utnytte 
NAV/Arbeidslivssenterets 
kurstilbud. 

Ledere 
Virksomhetsledere 

Fortløpende 

8 
Bedriftshelsetjenesten 
(BHT)  

BHT er en god 
samarbeidspartner i 
nærværsarbeidet/ 
sykefraværsarbeidet. Et ikke-
utnyttet potensiale. Kan 
benyttes i langt større grad i det 
forebyggende 
sykefraværsarbeidet.  
Etablere/videreutvikle rutinen 
for bestilling av BHT-tjenester. 

IA-utvalget, AMU, 
virksomhetene, 
avdelingene, 
personalavdelingen 

1. oktober 2014
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OBS! Ingen krav til BHT-
deltakelse på dialogmøte 1 fra 
1/7-14. Ny IA-avtale stiller 
derfor nye krav til ledere og 
bruken av BHT 

9 
Introduksjonsprogram 
for ledere/ansatte 

Synliggjøre nærværsarbeidet/ 
sykefraværsarbeidet i større 
grad i kommunens 
introduksjonsprogram. Tydelig 
informasjon og klargjøre 
forventingene til nye ledere og 
ansatte i nærværsarbeidet 
(Målsetninger).  
- Mal introduksjonsprogram, 
legges ut på ansattportalen. 
- Innføre informasjonsmøter for 
nyansatte to (2) ganger pr. år  

Kommunalsjefer, 
virksomhetsledere, 
avdelingsledere, 
personalavdelingen 

Innen 1. juni 2015 

10 HMS-årshjul  (NY) 

HMS-årshjul etableres, 
overordnet for Nes kommune. 
Samordne og synliggjøre «alle» 
HMS-aktivitetene i løpet av et 
kalenderår. Ønske om 
forutsigbarhet i HMS-arbeidet. 
 - Inneholder bl.a. 
datoangivelser (ut/inn), 
tidsfrister for HMS-
handlingsplan/ HMS-
rapportering, HMS-midler, IA-
utvalgsmøter, AMU, etc..  
- Virksomhetenes/avdelingenes 
egne aktiviteter m.m. kan legges 
inn i årshjulet. Malen legges ut 
på ansattportalen. 
- Etter hvert lage en strategi for 
»HMS-informasjonsflyt» i 
kommunen (Se også tiltak 1) 

Personalavdelingen 

Etableres høsten 
2014 (Gjeldende 
for kalenderåret 
2015) 

11 «Brukerforum» (NY) 

2-4 ganger pr år: Lønn + 
personalarbeidere, ½ dag, 
innmeldte saker. Hvem møter? 
Ledere + sekretærer/merkantilt 
(Ikke kommunalsjefer, 
rådmann). Dette tiltaket kan 
også samordnes med tiltak 12 

Personal- og 
lønnsavdelingen 

Oppstart høsten 
2014 

12 

Opplæringsprogram 
for mellomledere (og 
virksomhetsledere, 
NY) 

Grunnleggende opplæring i 
HMS for mellomledere. 
Gjennomføres minst 2 ganger pr 
år.  

Personalavdelingen 
Oppstart høsten 
2014 
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- Naturlig å benytte BHT 

13 Tilskudd fra NAV 

Forebyggende nærværsarbeid: 
Ta aktivt i bruk/intensivere 
bruken av tilskuddsordningene 
fra NAV 
(Tilretteleggingstilskudd, 
lønnstilskudd, mentortilskudd 
etc.). Informasjon ut til ledere. 
Avventer retningslinjene i ny IA-
avtale pr. 1/7-14 

Ledere 
Personalavdelingen 

1. oktober 2014

6. Implementering – Videre oppfølging

En handlingsplan med tiltak krever oppfølging. Hovedansvaret i oppfølgingsarbeidet og 

handlingsplanen vil i stor grad bli lagt til personalavdelingen som vil koordinerer det meste av 

tiltakene i tiden fremover. Dette for å sikre at lik informasjon blir gitt alle lederne og andre involverte 

parter (Forankring og implementering). Samtidig er det en lederoppgave og et lederansvar å påse at 

nødvendige tiltak blir iverksatt i den enkelte virksomhet og underliggende avdeling. 

Overordnet nivå/Personalavdelingen/Oppfølging: 

- Passe på/følge med at virksomhetene og avdelingene følger opp handlingsplanen 

(Lederne foretar den praktiske/daglige oppfølgingen) 

- Følge opp virksomhetenes HMS-handlingsplaner, felles rutinebeskrivelser, årshjul m.v.. 

- Følge opp informasjonen som legges ut på Ansattportalen (Nyheter, rutiner, skjemaer 

etc.), i Personalmeldinger og pr. e-post 

- Vektlegge nærværsarbeidet i HMS-aktivitetene (…..og ikke sykefraværsarbeidet) 

- Koordinere og påse at virksomhetene evaluerer igangsatte tiltak skriftlig (HMS-

handlingsplan, HMS-årsrapport, rutiner etc.) – Fungerer tiltakene etter intensjonene (Hva 

har vi gjort og hva har vi lært?) 

- Opplæring: Følge opp virksomhetene og avdelingene ved å møte på sektorenes 

ledermøter, samt i vernetjenestens og tillitsvalgtes møtefora 

Annen oppfølging: 

- Utarbeide en egen plan for kommunikasjonsstrategi  - Generelt for Nes kommune (Egen 

arbeidsgruppe er i gang med arbeidet) 

- Utarbeide/revidere kommunens delegeringsreglement («Rolleavklaringsdokument», er i 

sluttfasen med arbeidet) 

- Alle ledere følger opp medarbeiderne med informasjon om nærværsarbeidet og 

sykefraværsarbeidet i Nes kommune 

- Alle ledere følger opp og iverksetter nødvendige tiltak (Forebygge og tilrettelegge) 

- Vernetjenesten følger opp verneombudene med informasjon og faste temamøter 

- Tillitsvalgte følger opp sentralt i kommunen og på den enkelte arbeidsplass 
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7. Avsluttende ord fra arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har med bakgrunn i Østre Romerikes «Forvaltningsrapport – 

sykefraværsarbeid i Nes kommune», gjort status i sykefraværsarbeidet og foreslått 

endringer, samt kommet med nye forslag til tiltak. Et kritisk blikk på hvordan vi utfører 

nærværsarbeidet og sykefraværsarbeidet i dag i Nes kommune, er både viktig og nyttig for 

utviklingen av organisasjonen. 

Arbeidsgruppen håper gjennom sitt arbeid at vi har kommet «til kjernen» i revisjonens 

rapport og at vårt sluttdokument med handlingsplan kan danne grunnlaget for et bedre 

nærværsarbeid og sykefraværsarbeid i tiden fremover i Nes kommune. Med aktiv innsats fra 

alle involverte parter, kan også dette arbeidet på sikt resultere i redusert sykefravær. 

Årnes, 22. august 2014 

_________________________________       ________________________________  

Kjell Øygard, rektor Vormsund ungd.skole (Sign.)  Kjersti Aanrud Dalen, hovedverneombud 

(Sign.) 

_________________________________ 

Kjersti D. Åvik, virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester (Sign.) 

_________________________________ __________________________________ 

Solrun Brevik Røed, NAV Arbeidslivssenter (AK) Grete Sjøli, Fagforbundet (Sign.) 

(Sign.) 

_________________________________ 

Erik Bjørnstad, personal- og lønnsavdelingen (Sign.) 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

45/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 21.10.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Korrigert plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016 Nes kommune.

2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll og fattet følgende vedtak i sitt møte 

11.12.2012: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak av plan for selskapskontroll for

2013 – 2015 for Nes kommune.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis

forutsetningene skulle endre seg.

I møtet 4. mars korrigerte utvalget planen (sak 13/14), se vedlegg 1 til saken. Planen ble sendt 

kommunestyret som referatsak. 

Eierskapskontroll gjennomført i Krisesenteret ble behandlet i kontrollutvalget i mars, og 

eierskapskontroll i DGI ble behandlet i september i år. 

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll 

for alle eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming 

for faktisk gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor 

behov for en ny, revidert felles plan for alle selskapene, se vedlegg 2 til saken. 

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye 

planen legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret 

kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige 

elementer relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere 

kontroller må baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere 

vurdering og beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av 

kontroll i de selskaper som så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det 

foreligger konkrete bestillinger fra kontrollutvalg. 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten 

på side 8. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  

 

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 

til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 

forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 

innhold: 

 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner  

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 

(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 

andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 

kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 

en kvalifisert og uavhengig revisor. 

 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 

eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 

imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 

selskaper. 
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Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

Koml § 77 nr. 5 Koml § 80, 1. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd

Koml § 80, 2. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at kommunens 

eierinteresser ivaretas 

fra eiers side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn i 

selskaper for å gjennomføre 

kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf kontrollutvalgs-

forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf kontrollutvalgs-

forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Koml § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 

samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. Kommuneloven kapittel 5A, §§ 28-1a-1k, om 

Vertskommunesamarbeid og 5B om Samkommune.  Vertskommunesamarbeid kan organiseres som 

administrativt samarbeid, jf koml. § 28-1b eller som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt 

nemnd, jf koml. § 28-1c.  

I tillegg fins 

 aksjeselskaper med innslag av private eierinteresser,

 uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har

ansatte,

 stiftelser

 kommunale eierandeler i veier og annen type fast eiendom.

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 

selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært behov 

for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert eierkommunenes 

kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I forlengelsen av dette 

har ØRR i samarbeid med NRD utarbeidet en oversikt over alle samarbeid utover de som er omfattet 

av selskapskontroll, se vedlegg (3). I denne sammenheng foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt 

til å følge opp nærmere kontroll av disse virksomhetene i planperioden.    

Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene vil være forskjellig avhengig av hva slags formell 

organisering de har. De samarbeid som er organisert etter kommuneloven kap. 5A vil for eksempel 

kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 
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Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og lignende er 

kommunelovens § 77 nr 5.  

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 

1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 

og regler.  

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg 

til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 

private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 

utgangspunkt i åpne kilder fordi innsynsretten etter § 80 ikke gjelder. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 

dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 

gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 

nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 

endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  

Selskapskontrollen kan gjennomføres av ØRR
1
, ROKUS IKS (eierskapskontroll) eller den/de som

kontrollutvalget måtte bestemme. Det tas stilling til dette i forbindelse med bestilling av den enkelte 

kontroll. Når det gjelder selskapskontroll kan slik kontroll gjennomføres av sekretariatet, såfremt 

selskapskontrollen ikke også omfatter forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon anses som revisjon. 

Kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i metodikk utarbeidet for dette formålet. 

Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres. 

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 

av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 

gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 

1
 ØRR eller den nye revisjonsenheten 
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Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 

av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 

korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 

kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  

Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 

som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 

selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, bør dette framgå av 

årsrapporten. 

Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 

selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.
2

Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 

når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 

selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 

2
 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 

gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2012 

Slik det fremgår over har ØRR prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 

eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 

gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder. 

Unntak fra dette er DGI IKS. 

Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 

styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder først og fremst i de kommunene som har 

vedtatt eiermelding (foreløpig ikke vedtatt i Nes kommune) og gjennomfører årlige eiermøter.  

Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 

respektive virksomheter som kan vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2015 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 

selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. 

Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 

selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 

foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 

være hensiktmessig. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er ikke foreslått, men vil bli vurdert i forlengelsen av hver 

enkelt eierskapskontroll. 
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VEDLEGG 1: 

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 

Kommuneloven § 77 nr 5: 

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kommuneloven § 80: 

I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 

eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 

fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 

for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 

selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 

selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 

herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 

til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 

tilsvarende organ. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 

Kap. 6. Selskapskontroll 

§ 13. Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

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

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 

til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll.  

§ 14. Selskapskontrollens innhold 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 

som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  

§ 15. Rapportering om selskapskontrollen 

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 

om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

Selskap Eierform Eiere Status 

Kanmer AS AS Nes kommune 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 

2. halvår 2014

Nes Kulturhus AS AS Nes kommune 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 

2. halvår 2014

Digitale Gardermoen IKS 

(DGI) 

IKS Ullensaker: 30,1 % 

Eidsvoll: 23,8 % 

Nes: 23,4 % 

Hurdal 3,5 % 

Gjerdrum: 6,4 % 

Nannestad: 12,8 % 

Gjennomføres 2013/2014. 

Arbeidet startet opp høsten 

2013. 

Øvre Romerike Brann- og 

redningsvesen IKS 

IKS Selskapet startet opp fra 

1.1.2014. Kontroll innarbeides 

i planen i tidligst i 2015  

Romerikes 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2015

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nitedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %  

Gjennomført og rapporteres til 

kontrollutvalget 4.3.2014. 
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ØRU (Øvre Romerike 

Utvikling) 

§ 27 Ullensaker, Gjerdrum, 

Nannestad, Hurdal, Eidsvoll og 

Nes. Selskapet har endret 

vedtektene slik at det kan 

opptre som et selvstendig 

rettssubjekt utad (Koml. § 27). 

I Brønnøysund registrert som 

et organisasjonsledd i 

Ullensaker (dvs. samarbeid 

med Ullensaker som 

vertskommune). 

Gjennomført og rapportert til 

kontrollutvalget 4.2.2014. 

ORIK (Øvre Romerike 

Innkjøpssamarbeid) 

Må ses i sammenheng med 

ØRU, derfor på denne lista. 

§ 27 Øvre Romerike 

Innkjøpssamarbeid (ORIK) er 

opprettet etter vertskommune 

prinsippet i KL § 27.  

Øvre Romerike Utvikling 

(ØRU) er ”vertskommune” og 

har det administrative ansvar, 

det faglige ansvar ligger hos 

daglig leder i ORIK som 

rapporterer til rådmannsgruppa 

i ØRU kommunene. (Kilde: 

www.orik.no) 

Gjennomført, se ØRU ovenfor. 

ØRN (Øvre Romerike Næringsutvikling AS) ble avviklet i 2011.
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VEDLEGG 3:  

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID M.M. 
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   

Selskap Deltakere 

Koml. § 27 Østre Romerike 

revisjonsdistrikt 

Nes, Sørum, Fet, 

Aurskog-Høland 

Hovedkontor i 

Sørum 

Koml. § 27 Arbeidsgiverkontroll Eidsvoll, Gjerdrum, 

Nannestad, Nes, 

Ullensaker 

Koml. § 27 Skåningsrud skole Aurskog-Høland, Nes 

og Sørum 

Sørum 

Adm.vertskommune- 

Samarbeid, Kl § 28-1b 

Voldtektsmottak Eidsvoll, Gjerdrum, 

Hurdal, Nannestad, 

Nes, Ullensaker, SNR? 

Adm.vertskommune- 

Samarbeid, Kl § 28-1b 

Voksenopplæring Eidsvoll, Gjerdrum, 

Hurdal, Nannestad, 

Nes 

Andre 

Samarbeidsformer 

Felles 

flyktningemottaksarbeid 

Eidsvoll, Nes, 

Ullensaker 

Svanfoss sluser Nes, Eidsvoll 

Ovlien samfunnshus Nes, Aurskog-Høland 

Barnevernvakten Lørenskog, Nittedal, 

Fet, Rælingen, Sørum, 

Gjerdrum, Aurskog-

Høland, Ullensaker, 

Nannestad, Hurdal, 

Nes og Eidsvoll. 

Lørenskog er 

ansvarlig for drift og 

personal 

HMS-senteret Øvre 

Romerike   

Nes m.fl. kommuner 

og private som 

medlemmer 

Dal i Eidsvoll 

Borettslag og sameier Kommunen eier 

andeler i  

Oversikten ovenfor er ikke uttømmende. 
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VEDLEGG 4 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 

Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 

av dokumenter. 

For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 

- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 

- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 

- Selskapets revisor tilskrives 

Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 

Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 

- Avtalemessige forhold 

- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

- Juridiske forhold 

- Organisasjon 

- Miljø 

- Framtidsutsikter 

Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 

representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  

Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 

kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Romerike Revisjon IKS ble etablert med virkning fra 1. juni 2014. Det nye selskapet var et resultat 

av at organisasjonene i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble slått sammen. En konsekvens av dette er at Romerike 

Revisjon IKS er blitt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene.  

De respektive planene i sin nåværende form har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskapene som skal kontrolleres. Det er derfor behov for 

utarbeidelse av ny, revidert felles plan for alle selskapene i regionen. En felles og koordinert plan 

eierkommunene i mellom er også noe kommuneloven legger opp til skal være utgangspunktet for 

kontroll i selskap med mer enn en kommunal- eller fylkeskommunal eier.  

1.2 Kort om metode 

Både utformingen av denne planen og gjennomføringen av selve kontrollen skjer etter de 

hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på 

området. 

1.3 Kontrollens omfang 

Et utgangspunkt for den lovpålagte delen av selskapskontrollen er at alle heleide selskap i regionen 

skal kontrolleres. Per i dag er det flere selskap som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. Vi 

anser det utfra et risiko- og vesentlighetsperspektiv lite tilfredsstillende ikke å ha utført kontroller i 

samtlige selskap i regionen. Uavhengig av størrelse, marked og økonomisk omfang er det viktig at 

det gjennomføres kontroll i alle selskapene for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et 

fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomhetene til 

eierkommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på de konkrete funn 

i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. 

Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt 

ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap med utgangspunkt i allerede besluttede konkrete 

bestillinger fra de enkelte kontrollutvalgene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at 

tidligere besluttede tidspunkt for gjennomføring av kontroll i de enkelte selskap vil kunne være 

endret i denne planen og innebære at planlagte kontroller i inneværende periode utsettes til neste. 

Dette er i hovedsak praktisk begrunnet. 

Når det gjelder ressurser er vi innforstått med at en plan om kontroll av samtlige aktuelle selskap 

kan være krevende. Med utgangspunkt i metoden vi benytter for kontroll og den kompetanse 
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organisasjonen har på dette området vil en gjennomføring av kontroll i tråd med de planer det 

legges opp til, allikevel være mulig. 

1.4 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 3 

2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også 

utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser 

selskapskontrollens omfang og innhold: 

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). 

Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre 

som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kapittel 3 i 

forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av en 

kvalifisert og uavhengig revisor. 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med 

private eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, 

vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra 

deleide selskaper. 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 (innsynsregel) 

Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd

Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at 

kommunens 

eierinteresser 

ivaretas fra eiers 

side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn 

i selskaper for å 

gjennomføre kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt 

(SR) 

Ja Ja Ja 
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3 KONTROLL I ANDRE VIRKSOMHETER ENN DE SOM 

OMFATTES AV INNSYNSRETTEN I § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 

samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28-1 a-c, og uformaliserte 

samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har ansatte.  

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i eierkommunene, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 

selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært 

behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert til enkelte 

av eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I 

den inneværende valgperioden vil arbeidet med selskapskontroll allikevel utelukkende være rettet 

mot kontroll av interkommunale selskap og aksjeselskap. Vi legger imidlertid opp til å identifisere 

alle øvrige samarbeids- og foretaksformer i den neste valgperioden og foreslå en nærmere 

gjennomgang av disse.  

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i disse samarbeid- og 

foretaksformene er kommunelovens § 77 nr 5.  

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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4 FORMÅLET MED SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etter aktuelle lover og 

regler.  

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser 

seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

Det er ofte slik at det i en eierskapskontroll avdekkes problemstillinger som det er behov for å 

undersøke nærmere i en forvaltningsrevisjon. I et selskap med statlige eller private eierinteresser 

må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder 

fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil kunne være å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten 

og resultater i selskapet. 
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5 GJENNOMFØRING 

Selskapskontrollen gjennomføres av RRI i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll. 

Kontrollutvalgene forutsettes å kunne gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene for 

gjennomføring skulle endre seg, se under.  

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 

Kontrollutvalget vil i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 avgi rapport til kommunestyret om 

hvilke kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. Rapportene vil sendes videre til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

Det foreligger ingen lovpålagt oppfølging av eierskapskontrollen. Det er likevel naturlig 

kontrollutvalgene forventer at kommunen/selskapet tar stilling til vurderinger eller anbefalinger som 

foreligger. Selskapskontroller med forvaltningsrevisjon vil bli lovmessig fulgt opp av 

kontrollutvalgene og rapportert på lik linje med øvrig forvaltningsrevisjon.  

Etter kontrollutvalgsforskriften vil kontrollutvalgenes mulighet for å endre planen for selskapskontroll 

bero på de rammer som er fastsatt av kommunestyret. I denne sammenheng bes det om at 

kommunestyrene i eierkommunene delegerer myndighet til de respektive kontrollutvalg til å foreta 

nødvendige endringer av denne planen i inneværende planperiode. Det forutsettes i denne 

sammenheng at endringer av planen som gjelder selskap med flere eiere koordineres mellom de 

respektive kontrollutvalg slik at utarbeidelse av flere rapporter for det samme selskap unngås. 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 

Nedenfor følger en oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode, og planlagt 

tidspunkt for kontroll. I vedlegg vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 
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Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap Selskapsform Kommune 
Eierandel 

% 
Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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VEDLEGG 

Nedenfor vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 

Aurskog-Høland kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 

Neverstua AS 

Asvo Bjørkelangen AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon AS 

Haldenvassdragets kanalselskap AS 

KLP 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1 a-b

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Haldenvassdragets kanaltjeneste 

Stiftelser Selskapsform 

Aur prestegård Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 
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Eidsvoll kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

AS Oplandske Dampskibsselskap AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a

PP-tjenester § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1 a

e-Stab § 28-1 a

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a
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Fet kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Heia ViTa AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Øyeren Båtservice AS 

Samarbeid Selskapsform 

Fjerne ØRR § 27

BORI 

SNR § 27

Søndre Bjanes samarbeid 

Dalen vannverk BA 

IINR § 28-1 a

Øyeren IKT § 28-1 a

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Fet nærmiljøsentral eid av Fet k. 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Fet utleiestiftelse Stiftelse 

Fet boligstiftelse Stiftelse 

Fetsund Lenser Stiftelse 

Løken Stiftelse 

Oscar Øverbys legat Legat 
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Gjerdrum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

DGI IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Mjølkerampa AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

IINR § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Hurdal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a-

PP-tjenester § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1 a

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a
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Lørenskog kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a

Stalsberghagen krematorium § 28-1 a

Lillestrøm legevakt § 28-1 a

Tolketjenesten § 28-1 a

Nannestad kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 14 

Nes kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Kanmer AS 

Nes kulturhus AS 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

KLP 

Svanfoss sluser 

Ovlien samfunnshus AL 

En rekke borettslag og sameieleiligheter 

Samarbeid Selskapsform 

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

Skåningsrud § 27

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

Voksenopplæring § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1-a

estab § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

IINR § 28-1

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a
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Rælingen kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Aktivum AS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

IINR § 28-1 a-b

Øyeren IKT § 28-1 a-b

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1

Stalsberghagen krematorium § 28-1

Lillestrøm legevakt § 28-1

Tolketjenesten § 28-1

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1
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Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Lillestrøm Kulturbygg AS 

Skedsmo Parkering AS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1

Stalsberghagen krematorium § 28-1

Lillestrøm legevakt § 28-1

Tolketjenesten § 28-1

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1a-b)

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 
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Sørum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Krogstad Miljøpark AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (Brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 
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Ullensaker kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a-b

Voksenopplæring § 28-1 a-b

Felles flyktningemottaksarbeid 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 
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Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen vil rapportere om andre saker enn de som er satt opp på 

agendaen. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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