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ORIENTERING OM KOMMUNENS ETISKE REGELVERK
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Kommunens etiske retningslinjer: https://www.skedsmo.kommune.no/OmSkedsmo/Apenhet-og-innsyn/Etiske-retningslinjer/

Saksframstilling:
I forbindelse med behandling av sak 52/16 Henvendelse til kontrollutvalget, fattet
utvalget vedtak om å be rådmannen om en orientering om kommunens etiske
regelverk. Rådmannen vil i møtet redegjøre for hvordan kommunen sikrer at ansatte
og folkevalgte er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer.

1

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00043-9
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
2016 - 2020
Forslag til vedtak/innstilling:
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 2020
vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes kommunestyret
med følgende forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2020.
2.
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen.
Vedlegg:
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 –
2020.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget startet arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av selskapene
i møtet 20.6.2016 (sak 33/16). Saken ble også drøftet i møtet 5.9.2016 (sak 40/16)
og 24.10 (sak 54/16).
Basert på dette vil kontrollutvalget foreta følgende kontroller:
Selskapskontroll
Skedsmo kommunes
eierskapsforvaltning
Lillestrøm parkering AS
med datterselskaper
Romerike revisjon IKS
Romerike
kontrollutvalgsekretariat
IKS

Oppfølging av tidligere
kontroller
Romerike krisesenter IKS
Strandveien 1 AS
Norasondegruppen AS
NRBR
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Kontrollutvalget ønsker også å gjennomføre eierskapskontroll av Skedsmo
kommunes eierskapsforvaltning.
Nærmere om hvilke problemstillinger som er aktuelle vil utvalget komme tilbake til i
bestillingsdialogen med Romerike revisjon.
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike
har hatt et felles møte for å drøfte innretning og samordning av selskapskontrollene.
Lederne var enige om at de største kommunene tar ansvaret for kontroll i de største
selskapene, og at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler
rapportene. På denne måten deles resultatene.
Sekretariatet vil legge frem en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes prioriterte
kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil bli
bestilt av kontrollutvalgene, sekretariatet vil koordinere dette.
Plan for selskapskontroll er utarbeidet med tanke på kommende 4-årsperiode. I
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør
revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de
vedtatte prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold
tilsier det.
Bakgrunn:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor
første gang kontrollutvalget i Skedsmo lager overordnet analyse for selskapskontroll.
I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.
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På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes.
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen er som sagt basert på en
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen
har eierskap i.
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være
relevante:
•
Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet
•
Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger
•
Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler
•
Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås? Andre momenter som går på
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne.
Kontrollutvalget mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og
planen for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell
fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges
frem separat fra plan for forvaltningsrevisjon.

3

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 28.11.16

Overordnet analyse og
plan for
selskapskontroll
Skedsmo 2016 - 2020
UTARBEIDET AV ROKUS IKS

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 28.11.16

Innhold
Innledning........................................................................................................................................................ 3
Om selskapskontroll ........................................................................................................................................ 3
Overordnet analyse ......................................................................................................................................... 5
Kommunens eierskap .................................................................................................................................. 5
Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen ................................................................................ 5
Vurdering av eierskapets vesentlighet ........................................................................................................ 5
Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap .................................................................................... 6
Kommunens eierskap ...................................................................................................................................... 6
Tidligere kontroller .......................................................................................................................................... 7
Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden .............................................................................. 7
Utdyping av de enkelte prosjektene ....................................................................................................... 7
Gjennomføring av selskapskontroll ................................................................................................................. 8
Rapportering av gjennomførte selskapskontroll ............................................................................................. 9
Rullering av planen .......................................................................................................................................... 9
Faktaark selskaper .......................................................................................................................................... 9
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS - .......................................................................................... 9
Romerike Avfallsforedling IKS ................................................................................................................... 11
Eierskapskontroll ................................................................................................................................... 12
Nedre Romerike Vannverk IKS................................................................................................................... 12
Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS............................................................................................................. 14
Romerike Krisesenter IKS .......................................................................................................................... 16
Selskapskontroll .................................................................................................................................... 17
Andre forhold som kan påvirke risikobildet .......................................................................................... 17
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS ................................................................................................... 17
Romerike Revisjon IKS ............................................................................................................................... 18
Nedre Romerike Vannverk AS ................................................................................................................... 19
Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2) ...................................................................... 20
Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS) ...................................................................... 21
Andre forhold som kan påvirke risikobildet: ......................................................................................... 21
Skedsmo Parkering AS ............................................................................................................................... 22
Romerike Parkering AS verifisrt ................................................................................................................. 23
Lillestrøm Parkering AS ............................................................................................................................. 23
Norasondegruppen AS .............................................................................................................................. 24
Selskapskontroll .................................................................................................................................... 25
Andre forhold som kan påvirke risikobildet: ......................................................................................... 26
Lillestrøm kulturbygg AS ............................................................................................................................ 26
1

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 28.11.16

Skedsmo Samfunnshus AS......................................................................................................................... 27
Andre samarbeidsordninger ...................................................................................................................... 28
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike....................................................................................................... 28
Kunnskapsbyen Lillestrøm ......................................................................................................................... 28
Nedre Romerike legevakt .......................................................................................................................... 29
Lindrende enhet ........................................................................................................................................ 29
Regionalt samhandlingskontor .................................................................................................................. 30
Kommunal døgnenhet, KAD ...................................................................................................................... 30
Forhold som kan påvirke risikobildet: ................................................................................................... 30
Regionkontor landbruk (RKL) ..................................................................................................................... 31
Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen .............................................................................................. 31

2

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 28.11.16

Innledning
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen
utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper,
interkommunale selskaper elle andre selvstendige rettssubjekter.
Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på grunn
av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens internkontroll.
Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og
god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for
kommunens omdømme.

Om selskapskontroll
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel
for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Kontrollutvalget skal minst en
gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal være
basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskapene.
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og
interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten
overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.
I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig
forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to
hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.

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

1

Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet treffer
beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens
vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene.
Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være:
 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en
eierskapsmelding?
 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de
etterlevd?
 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, styret
og daglig leder)?
 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

Bortsett fra å kontrollere kommunens etterlevelse av eierskapsmelding gjennom skriftlig
dokumentasjon, er det av interesse å få kommunens representanter i de aktuelle selskapers
generalforsamlinger eller representantskap til å komme i kontrollutvalgets møte og
orientere. Det kan også være aktuelt å få orienteringer fra selskapet selv.
Slike orienteringer kan sammen med selskapets dokumenter, slik de fremkommer i
kommunens dokumentasjon pr selskap, gi grunnlag for videre oppfølging gjennom
orientering fra daglig leder eller styreleder i det respektive selskap eller en
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper kan også være aktuelt dersom tips,
politiske vedtak eller endrede føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger
å bli nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere
forvaltningsrevisjon i selskaper.
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon i
selskaper kan være:
 Måloppnåelse
 Offentlige anskaffelser
 Habilitet
 Etikk og samfunnsansvar
 Arbeidsmiljø
 Økonomisk drift
Det kan det også være aktuelt å vurdere hva slags rolle de oppnevnte styremedlemmene har
for å sikre at selskapet drives innenfor kommunestyrets forutsetninger og engasjement i
selskapet.
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi
kommunestyret relevant informasjon om selskapet.
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Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og undersøkelsesretten til
kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper:
 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt
 Interkommunale selskap (IKS)
 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre
kommuner
 Heleide datterselskap til slike selskaper

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

Kommunens eierskap
Skedsmo kommune har i eiermeldingen2 beskrevet 25 eierskap, hvorav ett (Lillestrøm 2020) er
avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. Kontrollutvalget har vurdert
risiko og vesentlighet for alle disse bortsett fra Akershus teater som er en stiftelse, og faller
utenfor kontrollutvalgets mandat.

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen
Formålet med kommunens eiermelding er å gi eierne (folkevalgte/kommunestyret) et godt
utgangspunkt for utøvelse av eierposisjonen. En stor del av Skedsmo kommunes styring av
selskaper skjer ved formannskapets behandling av sakene forut for møtene i
generalforsamlingen/representantskapet i selskapene. I NRV og NRA, skjer en stor del av
eierstyringen gjennom behandlingen av hovedplaner mv for det virksomhetsområde selskapene
ivaretar. I ROAF er avfallsstrategien en viktig del av eierstyringen.
Eiermeldingen fungerer som en statusoppdatering knyttet til de enkelte samarbeidsordningene
kommunen deltar i.
Med eierskapsstrategi siktes det til hva eierne ønsker å oppnå med virksomheten. Kommunens
eierskapsstrategi vil i hovedsak fremgå av selskapets formål i vedtektene/selskapsavtalen i
aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
I henhold til eiermeldingen tar kommunen sikte på å tilby opplæring i rollene som styremedlem
og medlem av generalforsamling/representantskap i selskapene i inneværende periode.
De fleste selskaper kommunen har eierinteresser i har utarbeidet instruks for styret og etiske
retningslinjer for selskaper, og styrene har likeledes fastsatt instruks for daglig leder.

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

2

Forvalter store økonomiske verdier

Eiermelding for Skedsmo kommune, vedtatt i kommunestyret høsten 2015
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Utfører viktige kommunale oppgaver
Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el.
Politisk interesse og prestisje
Betydning for omdømme

Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål ikke
oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er:







Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet
Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger
Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler
Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte
Negativ økonomisk utvikling
Negativ medieoppmerksomhet

Kommunens eierskap
Skedsmo kommune har eierinteresser i følgende virksomheter:
Interkommunale selskaper – IKS:
 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen
 Romerike Avfallsforedling
 Nedre Romerike Vannverk
 Nedre Romerike Avløpsanlegg
 Romerike Krisesenter
 Romerike kontrollutvalgssekretariat
 Romerike Revisjon
Aksjeselskaper - AS
 Skedsmo Parkering
 Romerike Parkering
 Lillestrøm Parkering
 Norasondegruppen
 Nedre Romerike Vannverk
 Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)
 Lillestrøm kulturbygg
 Skedsmo Samfunnshus
Andre samarbeidsordninger
 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
 Kunnskapsbyen Lillestrøm
 Nedre Romerike legevakt
 Lindrende enhet
 Regionalt samhandlingskontor
 Kommunal døgnenhet, KAD
 Regionkontor landbruk (RKL)
 Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen
6
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Tidligere kontroller
Det har vært gjennomført eierskapskontroll i ROAF, Krisesenteret, Norasonde, NRV AS og RA2 AS
i forrige periode. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i
selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollene viste at det
synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapene, bortsett fra i
Norasonde.
Kontrollutvalget har for tiden selskapskontroll i Nedre Romerike brann og redning til behandling.
For mer detaljer viser vi til Faktaarkene for hvert selskap.

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

Oppfølging av tidligere
kontroller

Skedsmo kommunes
eierskapsforvaltning

Romerike krisesenter IKS

Lillestrøm parkering AS med
datterselskaper

Strandveien 1 AS

Romerike revisjon IKS

Norasondegruppen AS

Romerike
kontrollutvalgsekretariat IKS

NRBR

Kontrollutvalget ønsker også å gjennomføre eierskapskontroll av Skedsmo kommunes
eierskapsforvaltning.
Hvilke problemstillinger (innretning og omfang) som er aktuelle vil utvalget komme tilbake til i
bestillingsdialogen med Romerike revisjon. Utvalget har nedenfor utdypet noe hva som kan være
aktuelt.
Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene der hvor det er mange
eiere. Kontroll av RRi og Rokus kan ikke gjennomføres av RRi, og må anskaffes. Sekretariatet
foreslår at disse kontrollene utføres i 2018 og 2019, og vil ta høyde for dette når vi utarbeider
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i de angjeldende år.

Utdyping av de enkelte prosjektene
Når det gjelder Krisesenteret ønsker kontrollutvalget i første omgang å få en orientering fra
selskapet om kapasiteten på tjenesten og om organisering av selskapet. Orientering fra ordfører
som er leder av representantskapet er også aktuelt. Utvalget vil drøfte innretning av kontrollen
nærmere, men mener at det er aktuelt å se på driften i første omgang, og la spørsmål knyttet til
eierstruktur eventuelt komme senere.
NORASONDE har en privat eier – Norsk Folkehjelp som eier 0,32%. Kontrollutvalget har derfor
ikke automatisk innsyns- og undersøkelsesrett i selskapet. Norsk Folkehjelp ble forespurt og ga
7
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sitt samtykke til at det ble gjennomført en eierskapskontroll i 2014. Funn fra eierskapskontrollen
viser at selskapet mangler etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring. Revisor anbefalte at
det gjennomføres en bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, samt at det utarbeides
eierstrategi for virksomheten. Det ble videre anbefalt videre å gjennomføre ny eierskapskontroll
våren 2015.
Når det gjelder NORASONDE vil kontrollutvalget følge opp funn og anbefalinger i eierskapskontrollen fra 2014. Selskapets rammebetingelser er endret etter at NAV konkurranseutsetter
mange virkemidler. Hvordan dette påvirker selskapet kan også være en problemstilling som kan
undersøkes nærmere i kontroll av Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning.
I Strandveien 1 AS kan det være aktuelt å følge opp eierskapskontrollen fra 2015 ved å be om en
orientering fra representantskapsmedlemmene (Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland) og/eller
selskapet. Problemstillinger det er aktuelt å undersøke nærmere dels ved orientering dels ved å
be revisor gå inn:





Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører?
Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?
I hvilken grad er regelverket for offentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med
eiendomsutvikling?
Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold til eiendomsutviklingsprosjektet?

I NRBR er det aktuelt å følge opp funn og anbefalinger i eierskapskontrollen fra 2016.
I eierskapskontrollene i Lillestrøm parkering AS med datterselskaper, Romerike Revisjon IKS og
Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS er det disse problemstillingene som vil bli besvart:



Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
Utøves kommunenes eierinteresser i selskapet i samsvar med kommunestyrets vedtak
og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

I tillegg kan det være aktuelt å be revisor se nærmere på sykefravær, HMS, anskaffelser, ITsikkerhet eller hvordan selskapet ivaretar samfunns- og miljøansvar. Dette vil kontrollutvalget
vurdere ved bestilling av hver enkelt kontroll.
I eierskapskontrollen av Skedsmo kommunes eierforvaltning er det aktuelt å følge opp funnene i
eierskapskontrollen i NRBR, hvor det blant annet kom frem at Skedsmo kommune ikke har
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring utover deltagelse i
Eierstyringssekretariatet. Det er også aktuelt å se nærmere på hvordan bundne mandat gis eierrepresentantene og i hvilken grad eierrepresentantene har spillerom i representantskapsmøtet. I
hvilken grad kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper) kan også
være en aktuell problemstilling.

Gjennomføring av selskapskontroll
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan
variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte
selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der flere
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kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har
prioritert samme selskap. Det er Romerike revisjon som utfører selskapskontrollen.
NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll
som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal
standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I
tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.
Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret
om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt.

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

Faktaark selskaper
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS Tilskudd til NRBR 2016 100 716 668.- kroner. Tilskudd til Romerike 110-sentral 16 972 310.- kroner.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret
oktober 2013

Formål

Ivareta de plikter og oppgaver eierkommunene er pålagt
etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål,
samt sivilforsvarsoppgaver har etter brann- og
eksplosjonsvernloven (lov 14.6.02) med forskrifter og
forurensningsloven (lov 13.3.81) med forskrifter

Etablert

1. januar 1992

Deltakere

Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum, AurskogHøland og Nittedal kommuner (utvidet fra 01.01.2014)

Hovedkontor

Lørenskog kommune

Hovedrammer for selskapets
virksomhet

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen.
Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.
Forurensningsloven med forskrifter.

Eierandeler

Lørenskog 19,85 %, Rælingen 7,20 %, Skedsmo 29,26%,
Nittedal 19,04 %, 6,73 6 %, Sørum 10.09 %, AurskogHøland 7,83 %
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Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser

Tilskudd

Eierkommunenes tilskudd fordeles etter eierandel, og i
samsvar med selskapsavtalens pkt. 3 og 4 som tilsier en
overgangsordning på 10 år. Årlige driftstilskudd fordeles
på årets 12 måneder.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til
konvertering av eldre gjeld, samt likviditetsformål, med
en ramme for samlet låneopptak på kroner 25.000.000,-.

Representantskapet

14 medlemmer, to fra hver eierkommune.
Eierkommunene har en stemme hver. Det ble konstituert
nytt representantskap 12.november 2013 i forbindelse
med utvidelsen av selskapet til 7 kommuner fra 01.01.14.

Representantskapsmedlemmer

Boye Bjerkholt og Trine Reitehaug

Styret

5 medlemmer med varamedlemmer i numerisk
rekkefølge pluss to medlemmer med varamedlemmer
som velges av og blant selskapets ansatte.

Styremedlemmer

Marit Helene Ekvoll (styreleder), Rune Holter (nestleder),
Astri Aas-Hansen (styremedlem), Halvor Bing Lorentzen
(styremedlem), Elisabeth Bødtker Larsen (styremedlem),
Morten Thoresen (ansatte representant), Per Kristian
Kneppe (ansatterepresentant).

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester fra NRBR IKS.
Selskapskontroll
Eierskapskontrollen er gjennomført i 2016. Kontrollen viser at Skedsmo kommune ikke har
formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i
Eierstyringssekretariatet. Rokus anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette på et senere
tidspunkt.
Det flere interessante funn:
 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune
ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til
dette.
 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og
sammensetning av styret.
 Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 5 av 11
eierrepresentanter var kjent med dette.
 Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering
av styret.
10
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Romerike Avfallsforedling IKS
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret
18.03.2015

Formål

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

Etablert

ROAF ble stiftet 4.6.1991 og registrert førstegang i
foretaksregisteret 15.10.1992

Deltakere

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

Hovedkontor

Skedsmo kommune

Hovedrammer for selskapets
virksomhet

Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen.
Forurensningsloven med forskrifter.

Eierandeler

Eierandelen er basert på folketallet og revideres hvert år i
en note til regnskapet i årsrapporten. Skedsmo kommune
hadde pr 01.01.2014 en eierandel på 30,13 %. (Fra
01.01.2015 vil eierandelen være en god del lavere som
følge av at Aurskog-Høland kommune har blitt
deltagerkommune). Overskudd fra ROAFs
næringsvirksomhet betales ut som utbytte til ROAFs
eierkommuner.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser

Driftstilskudd

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

Låneopptak

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

Representantskapet

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

Representantskapsmedlemmer

Boye Bjerkholt og Glenn Simon Nerdal

Styret

5 medlemmer pluss 1 ansattrepresentant. Valgkomitè.

11

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 28.11.16

Styremedlemmer

Nina Elisabeth Kristiansen (styreleder), Arne Brovold
(nestleder), Kari Westgaard Berg, Tor Allstrin, Dag
Møkleby, Terje Skovly (ansattrepresentant)

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

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

Eierskapskontroll
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF
etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å
besvare følgende hovedproblemstillinger:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant
representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og
redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og
manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.»
Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for
representantskapets medlemmer.»

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

Interkommunal selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist
endringer i selskapsavtalen 29.4.2015. Selskapsavtalen er
pt. ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga ansvar
prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da
endring må gjennom alle kommunestyrene.

Formål

Vannforsyning til eierkommunene på en gros-nivå.
Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med
tilhørende renseanlegg, tunneler, reservevannkilder,
høydebassenger, pumpestasjoner og
hovedledningsanlegg frem til definerte leveringspunkter.
Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til
enkeltabonnenter.
Skal drives etter selvkostprinsippet.

Etablert

31.7.2007

Deltakere

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og
Gjerdrum kommune.
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Hovedkontor

Rælingen kommune

Hovedrammer for
virksomheten

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

Eierandeler

Skedsmo
35,90 %
Lørenskog
25,48 %
Rælingen
11,45 %
Nittedal
16,15 %
Fet
4,76 %
Sørum
6,26 %
Ved Gjerdrums tiltreden 01.01.17 endres
eierprosent til: Skedsmo
35,10 %
Lørenskog
24,91 %
Rælingen
11,19 %
Nittedal
15,79 %
Fet
4,65 %
Sørum
6,12 %
Gjerdrum
2,24 %
Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht.
prinsippene i selskapsavtalen

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser

Finansiering

Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for
selskapet i samme forhold som de finansierer selskapets
virksomhet gjennom betaling for vannforsyning fra
selskapet. Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i
selskapet (selvkost). Selskapet har ikke fond.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til investeringer og drift innenfor
en samlet ramme for låneforpliktelser på kroner
580.000.000,-.

Representantskapet

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

Representantskapsmedlemmer

Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland

Styret

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

Styremedlemmer

Bjørn Arne Skogstad (styreleder) May Rostad (nestleder)
Inger-Lise Melby Nøstvik, Torbjørn Øgle Rud, Renata
Muzyka-Gniady (ansatt representant)
Bjørn Brodwall erstatter Ellen Stokstad etter kommende
valg i representantskap.

Hovedplansamarbeid

Iht. eieravtale skal den langsiktige planleggingen og
prioriteringen av virksomheten i NRV IKS styres gjennom
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et interkommunalt hovedplansamarbeid innen
vannforsyning for samordning og prioritering av
ressursene i NRV IKS. Hovedplanen skal legges frem for
kommunestyrene forut for representantskapsmøtene i
NRV IKS.
Eiermøte

Iht. eieravtale skal eierkommunene avholde eiermøte for
gjennomgang av selskapsavtalen og årsmelding og andre
felles spørsmål før det ordinære årlige
representantskapsmøtet i april.

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Ny hovedplan vil bli lagt fram for eierkommunene høsten 2017.

Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer
i selskapsavtalen 29.4.2015
Selskapsavtalen er Ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga
ansvar prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da endring
må gjennom alle kommunestyrene.

Formål

Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge,
bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler,
pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende
overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam.
Kan levere avløpstjenester til andre kommuner, men ikke til
enkeltabonnenter.
Kan inngå avtale om drift av kommunale hovedledninger som er
tilknyttet selskapenes anlegg.
Skal drives etter selvkostprinsippet.

Etablert

31.07.2007

Deltakere

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune

Hovedkontor

Rælingen kommune

Hovedrammer for virksomheten

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

Eierandeler

Skedsmo

51,9 %

Lørenskog

35,7 %

Rælingen

12,4 %
14
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Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til: Skedsmo
45,4 %
Lørenskog

31,2 %

Rælingen

10,9 %

Nittedal 12,5 %
Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i
selskapsavtalen.
Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Finansiering

Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i
samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom
betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene
skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke
fond.

Låneopptak

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

Representantskapet

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

Representantskapsmedlemmer

Ole Jacob Flæten, Tore Berg

Styret

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

Styremedlemmer

Lars Næss (styreleder) Gunhild Lærum (nestleder), Hendrik R.
Panman (styremedlem) Nina Kristiansen (styremedlem) Jan Ole Enlid
(styremedlem), Bjørn Syverud (ansattrepresentant).

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

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

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av NRA og NRV til orientering og
forutsetter at:
1. Rapportens presisering av roller og anbefalinger om eierstyringsprosessene
legges til grunn for styringen av selskapene framover
2. Rapportens forslag om videre utvikling av styringsindikatorer og rapportering
følges opp av selskapene i samarbeid med kommunene slik som anbefalt. En
første tilbakemelding om dette legges fram til drøfting i eiermøte i selskapene
våren 2016.
3. Det etableres en arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe for å revidere
15
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selskapsavtalene med mandat slik som foreslått i avsnitt 5.6 i evalueringsrapporten.
Formannskapet utpeker deltaker i styringsgruppen etter at kommunestyret for neste
valgperiode er konstituert.
Selskapene har jobbet videre med bl.a. avklaring av roller og har utarbeidet forslag til felles prinsipper for
eierstyring.

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

Interkommunalt selskap (IKS)

Formål

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

Etablert

16. februar 2011

Deltakere

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

Hovedkontor

Skedsmo kommune

Eierandeler

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

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser

Tilskudd

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

Låneopptak

Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle
eierkommunene

Representantskapet

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

Representantskapsmedlemmer

Ole Jacob Flæten

Styret

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

Styremedlemmer

Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari
Vatndal Rustad, Ola Løberg, Elizabeth Dahl (ansatterepresentant).

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.
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Etiske retningslinjer

Ja.

Selskapskontroll
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i
Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.
Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger.

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte
normer for god eierstyring?
2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av
et selskap?
Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014:
Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å
kunne drøfte eierstyringsspørsmål.
Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan
bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets
styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.
Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til
Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne.

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

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

Interkommunalt selskap (IKS)

Formål

Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg.

Etablert

2012

Deltakere

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

Hovedkontor

Lørenskog kommune

Hovedrammer for virksomheten

Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77,
selskapsavtalen.
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Eierandeler

Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo
kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Tilskudd

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

Låneopptak

Kan ikke ta opp lån.

Representantskapet

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

Representantskapsmedlemmer

Bente Skulstad

Styret

Tre medlemmer og to varamedlemmer.

Styremedlemmer

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

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Romerike Revisjon IKS
Driftsinntekter i 2015 på 25,97 mill. kr.
Organisering/selskapsform

Interkommunalt selskap (IKS)

Formål

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

Etablert

15.05.2013

Deltakere

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

Hovedkontor

Jessheim i Ullensaker kommune.

Hovedrammer for virksomheten

Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen.

Eierandeler

Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i
kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en
eierandel på 19, 5 prosent.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Tilskudd

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

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

Representantskapsmedlemmer

Boye Bjerkholt

Styret

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

Styremedlemmer

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

Instruks for styret og daglig
leder

Ja

Etiske retningslinjer

Ja

Nedre Romerike Vannverk AS
Driftsinntekter i 2014 på 12,58 mill. kr.
Formål

Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere
virksomheten i selskapet etter at ansvaret for levering av
vann til eierkommunene er overført til NRV IKS. Har ikke
erverv til formål.

Etablert

1971 (Nedre Romerike Vannverk AL)

Forretningskontor

Rælingen kommune

Aksjekapital

Kroner 112.000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr.
4.000,-. Fet 7,1 %, Lørenskog 25,0 %, Nittedal 14, 3 %,
Rælingen 10, 7 %, Skedsmo 32, 2 %, Sørum 10, 7 %.

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for
selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller
kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere
samtykker. Andre enn norske kommuner kan ikke være
eiere i selskapet. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut over
forskudd på likvidasjonsutbytte.
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Generalforsamlingen

12 representanter med personlige vararepresentanter – 2
fra hver eierkommune. Velges for 4 år om gangen. Hver
eierkommune har en stemme.

Medlem i
generalforsamlingen

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland

Styret

Inntil 6 medlemmer.

Styremedlemmer

Bjørn Brodwall (styreleder), Kathrine Karstensen, Kjell
Rønningen

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2)
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr.
Formål

Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere
virksomheten i selskapet etter at ansvaret for
avløpsvirksomheten til eierkommunene er overført til NRA
IKS. Har ikke erverv til formål.

Etablert

1965

Forretningskontor

Rælingen kommune

Aksjekapital

Kroner 120.000,- fordelt på 60000 aksjer á kr. 2, fordelt
mellom kommunene Skedsmo (42,84%), Lørenskog
(29,94%), Rælingen (13,6%), Nittedal (8,56%), Fet (2,36%)
og Sørum (2,71%).

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for
selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller
kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere
samtykker. Overskudd, som ikke anvendes til dekning av
tidligere underskudd, skal disponeres i overensstemmelse
med selskapets formål. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut
over forskudd likvidasjonsutbytte.

Generalforsamlingen

12 representanter med personlige vararepresentanter – 2
fra hver av eierkommunene. Velges for 4 år av gangen.
Hver eierkommune har en stemme.
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Medlem i
generalforsamlingen

Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland

Styret

Inntil 6 medlemmer

Styremedlemmer

Ole Feet (styreleder), Pia Farstad von Hall, Anita Orlund,
Odd Magne Gjerde og Thor Olaf Askjer

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Selskapskontroll i NRV AS og RA2 AS (Strandveien 1 AS)
RA2 AS heter nå Strandveien 1 AS. Eierskapskontrollen er utført i 2015. Formålet var å gjennomgå og
vurdere om kommunenes eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og
forutsetninger samt besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling som var: Kontrollutvalget ønsker en
orientering om status / plan for avvikling i NRV og RA-2.
Begge selskaper besluttet avviklet. Kontrollen besvarte følgende problemstillinger:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2
Revisor konkluderte med at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører
tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. Når det gjelder problemstilling 2
skriver revisor «Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende
( ) for kontrollutvalgets bestilling ….» Videre står det i rapporten: «Slik RRI vurderer det endres formålet i
Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap etter
det gamle selskapet som hadde sin virksomhet knyttet til selvkostområder. Selskapets formål endres
således fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et selskap
som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg.»
Slik revisjonen oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært
skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering av
eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved
senere salg av eiendommen.
Et annet punkt som kom opp i undersøkelsen var «flere negative konsekvenser av at
eierskapssekretariatet ledes av rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som gjelder NRV
AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en ordning som omfatter flere selskap i regionen som er
underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse tilbakemeldingene kan det virke som om det er
grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar seg løse.»
Revisor hadde ingen anbefalinger som var egnet til å forbedre eieroppfølgingen.

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:




Formålet med selskapet er endret. Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver
selskapet faktisk utfører? Er selskapets kompetanse i ledelse og styre endret tilsvarende?
Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?
Er eierstyringssekretariatets mandat i samsvar med etablerte normer for god eierstyring?
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Skedsmo Parkering AS
Driftsinntekter i 2015 på 14,4 mill. kr.

Skedsmo Parkering AS har to datterselskaper som driver med tjenester innen
privatrettslig parkering. Formålet for begge datterselskapene er det samme.
Grunnen til dette er at Romerike Parkering AS driver i konkurranse med andre
private parkeringselskaper, mens Lillestrøm Parkering AS ikke gjør det. Lillestrøm
Parkering AS ble kjøpt opp, og videreført som eget (datter) selskap, for å
holde driften av Byhaven og økonomien knyttet til dette adskilt fra den
konkurranseutsatte driften til Romerike Parkering AS.
Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Utøve Skedsmo kommunes parkeringspolitikk. Utvikle, bygge og
drive offentlige parkeringsanlegg på vegne av Skedsmo kommune.
Selskapet kan drive annen virksomhet som står i forbindelse med
foranstående. Organisert som AS for å ha handlefrihet til å utvikle
nye parkeringstilbud, og konkurranseevne mot private. Etablert for å
skille overordnet parkeringspolitikk (kommunestyret), og utførelsen
(Skedsmo Parkering AS)

Etablert

2003

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

Kr. 1.520.000,- fordelt på 1.520 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
Skedsmo kommune eier alle aksjene (100 % eierandel)

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. Parkeringslovgivningen.
Vedtatt parkeringspolitikk.

Datterselskaper

Romerike Parkering AS, Lillestrøm Parkering AS

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Aksjene kan bare overdras til andre kommuner ved evt. omdannelse
til interkommunalt selskap. Det skal ikke utdeles utbytte.

Generalforsamling

Formannskapet er generalforsamling.

Styret

Generalforsamlingen velger 5 medlemmer med personlige
varamedlemmer, hvorav ett medlem velges av de ansatte.

Styremedlemmer

Anne Vibeke Hellandsjø (leder), Cathrine Ruth Grüner- Hegge
Gundersen, Grethe Alice Fjeld Mathisen, Rolf Thorben Holm, Roar
Sletta. Varamedlemmer: Anders Christopher Taxt, Aarstein Rebne,
Lajla Irene Lyseggen, Jon Schøning Lie, Torstein Sandstad

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.
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Romerike Parkering AS verifisrt
Driftsinntekter i 2015 på 3,38 mill. kr.

Romerike Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet i konkurranse med
andre private parkeringsselskaper.
Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det
private markedet for parkering. Like vilkår.

Etablert

2004

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper
Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Erverv av aksje betinget av samtykke fra styret.

Generalforsamling

Styret i Skedsmo Parkering AS

Styret

Generalforsamlingen velger 3 medlemmer.

Styremedlemmer

Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og
Kristin Uvaag Tufte

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Lillestrøm Parkering AS
Driftsinntekter i 2015 på 5,1 mill. kr.

Lillestrøm Parkering AS driver privatrettslig parkeringsvirksomhet uten konkurranse.
Selskapet er opprettet for å holde driften av privatrettslig parkeringsvirksomhet som
utføres for eieren, Skedsmo kommune, og morselskapet, Skedsmo Parkering AS, adskilt
fra den konkurranseutsatte driften til Romerike Parkering AS.
Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg. Virksomhet i det
private markedet for parkering. Like vilkår.

23

60/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - 16/00043-9 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2020 : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Skedsmo - behandlet 28.11.16

Etablert

1998 (Kjøpt av Skedsmo Parkering AS i 2006)

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

Kroner 500.000,- fordelt på 500 aksjer pålydende kr. 1.000,-.
Skedsmo Parkering AS eier alle aksjene.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper
Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Ingen spesielle bestemmelser.

Generalforsamling

Styret i Skedsmo Parkering AS

Styret

Generalforsamlingen velger 3 medlemmer.

Styremedlemmer

Gyrid Slettengen, styreleder. Styremedlemmer: Hans Tore Hoff og
Kristin Uvaag Tufte

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

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

Aksjeselskap.

Formål

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

Etablert

1960

Forretningskontor

Skedsmo kommune (hovedkontoret er på
Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling,
kompetansesenter og Voksenopplæring),
Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen
avdelingskontor, Lørenskog avdelingskontor og
Fredrikstad avdelingskontor.
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Aksjekapital

Kroner 3.155.700,- fordelt på 31.557 aksjer á kr
100,-. Skedsmo kommune eier 6373 aksjer
(20,2%) og er nest største eier.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.
Arbeidsmarkedslovgivningen.

Datterselskaper

Norasonde Bemanning AS

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig
for selskapsgjelden ut over det beløp som de har
tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

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

Generalforsamlingen

Hver aksje representerer en stemme.

Medlem i generalforsamlingen

Kjell Arne Hagen

Styret

Generalforsamlingen velger fem til syv
medlemmer for to år av gangen, hvorav de
ansatte representeres iht. aksjeloven

Styremedlemmer

Trond Olav Rangnes (leder), Trine
Nordstrøm(nestleder), Ola Løberg, Frank Sagvik,
Marit Heiberg, Bjørn M.Haug
(ansattrepresentant), Robin Neppelberg
(ansattrepresentant)

Instruks for styret og daglig leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Selskapskontroll
Eierskapskontrollen er utført i 2014.
Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter
de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å
besvare følgende hovedproblemstillinger:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god
eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for
informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både
manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.»
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Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for
eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre
at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.»

Andre forhold som kan påvirke risikobildet:
Selskapets rammebetingelser er i endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting
og anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor tradisjonelle tiltaksområder som Norasonde har
levert på. Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene
og anbudsutsatte kontraktene i 2015.
Risikobildet for bedriften endret seg. Bedriften leverer en viktig tjeneste og driftsinntektene har
vært høye. Hvordan påvirker de nye rammebetingelsene økonomien i selskapet?
Skedsmo kommune ba om eierrepresentantene involveres i arbeidet med ny strategi for
Norasonde i siste representantskapskapsmøte.

Lillestrøm kulturbygg AS
Driftsinntekter i 2014 på 14,65 mill. kr.

Organisering/selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Eie og drifte eiendommer i Skedsmo kommune til fremme av
kulturaktiviteter i Kirkegata 11 og 12. Selskapet skal ikke ha
økonomisk formål, eller kunne beslutte utdeling av utbytte til
aksjonærene.

Næringsdrift. Skille
bygningsdrift fra kulturdelen.
Etablert

2004

Forretningskontor

Skedsmo kommune

Aksjekapital

NOK 7.000.000,- fordelt på 14.000 aksjer á kroner 500,-. Skedsmo
kommune eier 13500 aksjer.

Hovedrammer for virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.

Økonomiske forhold

Overgang av aksjer må godkjennes av styret. Skedsmo kommune har
ved overdragelse forkjøpsrett til aksjene foran andre aksjonærer. De
øvrige aksjeeiere har forkjøpsrett etter aksjelovens regler. Ved bruk
av forkjøpsrett skal aksjene kunne erverves til pari kurs NOK 500,pr. aksje.
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Generalforsamlingen

Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av
overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre
saker etter lov/vedtekt

Medlem i generalforsamlingen

Ole Jacob Flæten, Kjartan Berland

Styret

4 medlemmer. Skedsmo kommune skal til enhver tid være
representert i styret.

Styremedlemmer

Nils Gunnerud (styreleder), Gunhild Lærum, Rolf Thorben Holm,
Rune Bråten

Instruks for styret og daglig
leder

Ja.

Etiske retningslinjer

Ja.

Skedsmo Samfunnshus AS
Driftsinntekter i 2015 på 2,5 mill. kr.
Organisering

Aksjeselskap

Formål

Fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved
å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et
høvelig samlingssted med rom for møter, konserter,
teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc.

Etablert

2011 (stiftelsesåret for ASet, videreføring av Skedsmo Samfunnshus
AL stiftet 1960)
Coop Øst, Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall, Folkeakademiet
Skedsmo, Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 2 – Oslo/Akershus,
Sangkoret Raumklang, Skedsmo Amatørteater, Skedsmo AUF,
Skedsmo Bondelag, Skedsmo Bygdekvinnelag, Skedsmo

Aksjeeiere

Bygdeungdomslag, Skedsmo Fotballklubb, Skedsmo Høyre,
Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo Ishockeyklubb, Skedsmo
Jeger- og fiskeforening, Skedsmo kommune, Skedsmo
Sanitetsforening, Skedsmo Senterparti, Skedsmo Skiklubb,
Skedsmo Skolekorps, Skedsmokorset Arbeiderpartilag,
Skedsmokorset Kulturforum, Skedsmokorset kvinne- og
familielag, Skedsmokorset Vel.
Aksjer

62 A-aksjer à NOK 100 og 5338 B-aksjer à NOK 100, hvorav Skedsmo
kommune eier 5 A-aksjer og 3565 B-aksjer.

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for selskapsgjelden
ut over det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer for.
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Økonomiske forhold

Overdragelse av aksjer krever generalforsamlingens samtykke.

Generalforsamlingen

Fastsetter resultatregnskap og balanse, anvendelse av
overskudd/dekning av underskudd, valg av styre og revisor, andre
saker etter lov/vedtekt.

Styret

5 medlemmer og 3 varamedlemmer

Styremedlemmer

Thorbjørn Faller (leder), Bjørnar Torsnes, Inger Karin Johannessen,
Gina Cecilie Bredesen Russell, Nichlas Røstad, Kjetil Molstadengen
Hegre (vara), Svein Lund (vara), Hans Hilmar Bjerke (vara)

Andre samarbeidsordninger
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Organisering
Etablert

1998

Deltakere

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

Årsmøtet

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

Daglig leder/sekretariat

Administrativ koordinering, saksbehandling og
sekretariattjenester.

Økonomi

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

Kunnskapsbyen Lillestrøm
Organisering
Formål

Forening

Visjonen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er «Førstevalget for
forskning og kunnskapsbasert Næringsliv».

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

2000

Medlemmer/deltakere

Forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående, offentlig eide
bedrifter organisert som aksjeselskaper, offentlige og private
utdanningsinstitusjoner og andre sentrale, offentlige institusjoner.
Skedsmo kommune har vært medlem siden oppstarten.

Datterselskaper

Kunnskapsbyen Konferanse senter AS, Business Lillestrøm AS

Økonomi
Årsmøtet

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

Styret

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

Styremedlemmer

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

Nedre Romerike legevakt
Organisering

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

Formål

Drive lovpålagt akuttmedisinsk behandling

Etablert

2010

Lokalisert

Helsebygget, Lillestrøm

Avtaleparter

Se over

Kommentar

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

Lindrende enhet
Organisering

Samarbeidsavtale mellom Lørenskog, Rælingen, Nittedal og
Skedsmo kommuner om drift av enhet for lindrende behandling.
Skedsmo kommune drifter enheten, har arbeidsgiveransvaret og
ansvar for samarbeidsavtale med Akershus universitetssykehus.

Formål

Tilbud til alvorlig syke og døende med behov for tett faglig
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
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Etablert

2008

Lokalisert

Skedsmo kommune (Skedsmotun bo- og behandlingssenter)

Kommentar

Framtiden til Lindrende enhet avklares ved den til enhver tid
gjeldende samarbeidsavtalen mellom kommunene. Ahus har fra 1/12016 helt avviklet sitt økonomiske engasjement i enheten, men har
fremdeles tett faglig samarbeid, både på lege og pleiesiden.

Regionalt samhandlingskontor
Organisering

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

Formål

Bidra til at kommunene blir en likeverdig part i prosesser
knyttet til avtaleinngåelser og utvikling av samarbeid med
Ahus. Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i
kommunene.

Etablert

2013

Lokalisert

Rælingen kommune (Rælingen rådhus)

Kommentar

Regionalt samhandlingskontor har vært i drift fra
sensommeren 2013, og har to årsverk.

Kommunal døgnenhet, KAD
Organisering

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

Formål

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

Etablert

2014

Lokalisert

Romerike helsebygg, Lillestrøm

Kommentar

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

Forhold som kan påvirke risikobildet:
KAD har fått mye medieoppmerksomhet knyttet til at kapasiteten ved enheten ikke utnyttes.
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Regionkontor landbruk (RKL)
Organisering

Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del
av Skedsmo kommune)

Formål

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

Etablert

1994

Avtaleparter

Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo kommuner.

Vertskommune

Skedsmo kommune

Samrådingsmøtet

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

Administrasjon

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

Økonomiske forhold

Minimum bemanning 5,1 årsverk. Driftskostnadene fordeles,
med basis i kommunenes bruk i foregående avtaleperiode,
slik: Lørenskog 14 %, Nittedal 29, 5 %, Oslo 20 %, Rælingen
13, 5
%, Skedsmo 23 %. Konsesjonsinntekter føres som inntekt på
RKLs budsjett. Merinntekter/-utgifter i forhold til vedtatt
budsjett innarbeides i neste års budsjett. Arbeid med
særskilte prosjekter o.a. som ikke inngår i kontorets ordinære
arbeid/kostnader, finansieres med særlige
prosjektbevilgninger.

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen
Organisering

Administrativt vertskommunesamarbeid, kommunal etat (del av
Skedsmo kommune)
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Formål

Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til
kontoret og gi effektiviseringsgevinst.

Etablert

2013

Avtaleparter

Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Skedsmo kommuner.

Lokalisert

Skedsmo kommune

Oppgaver

Føre skatteregnskapet på vegne av kommunene, forestå innfordring
og arbeidsgiverkontroll mv.

Administrasjon

De samarbeidende kommuner har delegert fullmakt til å forestå
innfordring og føre skatteregnskap til skattoppkreveren i Skedsmo.

Økonomiske forhold

Kostnadene ved driften av kontoret med et tillegg for
felleskostnader, som generell drift og husleie, fordeles på
samarbeidskommunene etter folketall og gjennomførte
arbeidsgiverkontroller

Kilder:
Skedsmo kommunes eiermelding 2015
Proff.no
Politiske behandlinger
Tidligere eierskapskontroller
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00076-5
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

SELSKAPSKONTROLL NEDRE ROMERIKE BRANN OG
REDNINGSVESEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 Kommunestyret ber om at det etableres obligatorisk opplæring for Skedsmo
kommunes representantskapsmedlemmer.
 Kommunestyret ber om at Skedsmo kommunes eierrepresentanter bidrar til at
representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen.
Vedlegg:
1. Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS, oktober 2016 fra
Romerike revisjon
2. Utskrift av behandling av sak 53/16.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget behandlet saken i forrige møte, sak 53/16, og fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det fremgår
hvilke representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet følger rapporten.
Saken settes opp til ny behandling i neste møte.
Bakgrunnen for vedtaket var at revisor blant annet anbefalte at det «bør etableres
rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk opplæring
av folkevalgte.»
I vedlagte tilleggsnotat er det gitt en oversikt over representantenes svar på
revisjonenes spørreundersøkelse (egenerklæring) på punktet om obligatorisk
opplæring av representantskapsmedlemmer i den enkelte kommune. Skedsmo
kommunes 1. representant svarer nei på spørsmålet om kommunen har etablert
obligatorisk opplæring for sine representantskapsmedlemmer, mens 2. representant
svarer vet ikke.
For øvrig vises det til utskrift av sak 53/16 for en mer fullstendig fremstilling av saken.
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Til tross for at kontrollen gjelder kommunens eierskap mener sekretariatet at
selskapet bør få en utskrift av kontrollutvalgets behandling. Dette fordi det kan være
av generell interesse for selskapet å få kjennskap til kontrollutvalgets behandling.
Daglig leder er sekretær for representantskapet i de fleste selskaper, og det kan
være aktuelt å følge opp kontrollen i representantskapsmøtet.
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NOTAT TIL KU
Til:
Saksbeh:

Kontrollutvalgene i Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Aurskog/Høland,
Rælingen og Sørum kommuner
Øyvind Schage Førde

Kopi:
Emne:

Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS, oktober 2016

1 Innledning
I forbindelse med rapportering av eierskapskontroll i NRBR IKS i kontrollutvalget i Skedsmo,
ble det vedtatt følgende tilleggsbestilling før endelig behandling av rapporten:

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det fremgår hvilke
representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet følger rapporten. Saken settes
opp til ny behandling i neste møte
Etter avtale med ROKUS utarbeides det et notat med fullstendig oversikt over
representantenes svar på revisjonenes spørreundersøkelse (egenerklæring) på punktet om
obligatorisk opplæring av representantskapsmedlemmer i den enkelte kommune. Denne
informasjonen gjøres med dette notatet tilgjengelig for alle kontrollutvalgene i
eierkommunene.
Fra rapporten fremgår det at 11 av 14 representanter har besvart revisjonens henvendelse.
Nedenfor gjengis 12 besvarelser. Grunnen til økningen er at revisjonen fikk den siste
besvarelsen etter at rapporten ble utarbeidet.

2 Representantskapsmedlemmenes besvarelser
Spørsmål:
Har kommunen etablert obligatorisk opplæring for sine representantskapsmedlemmer?
Rælingen:
1. representant: Ja
2. representant: Nei
Lørenskog:
1. representant: Ja
2. representant: Ikke besvart revisjonens henvendelse
Nittedal
1. representant: Ja
2. representant: Ikke besvart revisjonens henvendelse
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Fet
1. representant: Nei
2. representant: Ja
Skedsmo
1. representant: Nei
2. representant: Vet ikke
Aurskog/Høland
1. representant: Ja
2. representant: Vet ikke
Sørum
1. representant: Vet ikke
2. representant: Ja

Øyvind S Førde
sign.
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Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS

SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.

16/00076-3

Saksbehandler

Mona Moengen

Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen

Saksgang
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.10.2016

Saknr
53/16

Selskapskontroll nedre Romerike brann og redningsvesen
Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.10.2016 sak 53/16
Møtebehandling
Kontrollutvalget drøftet saken. Dette dreier seg om eierskapskontroll, ikke selskapskontroll.
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det fremgår hvilke kommuner
funnene dreier seg om.

Vedtak
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det fremgår hvilke
representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet følger rapporten. Saken settes opp til
ny behandling i neste møte.

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget ber revisjonen for fremtiden utforme rapporten slik at det fremgår hvilke
kommuner funnene dreier seg om.
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende en utskrift av behandlingen til selskapet.
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:



Kommunestyret ber om at Skedsmo kommunes eierrepresentanter bidrar til at
representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen.

Vedlegg:
Eierskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen, RRi oktober 2016

Saksframstilling:
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Denne eierskapskontrollen er levert på bakgrunn av Plan for selskapskontroll 2014-2016
som ble behandlet av det forrige kontrollutvalget. Kontrollen tar sikte på å undersøke om
kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. Det er etablert to problemstillinger for
kontrollen:

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og
etablerte normer for god eierstyring?
En beskrivelse av metode og kontrollkriterier er gitt i vedlagte rapport.
Det er verdt å merke seg at Skedsmo kommune ikke har formaliserte rutiner for
administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring, utover deltagelse i
eierstyringssekretariatet. Rokus anbefaler at kontrollutvalget følger opp dette på et senere
tidspunkt.
Når det gjelder problemstilling b., er det flere interessante funn:






Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres
kommune ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter
eller ikke kjenner til dette.
Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert
kriterier for og sammensetning av styret.
Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun
5 av 11 eierrepresentanter var kjent med dette.
Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en
evaluering av styret.

Romerike revisjon oppsummerer at eierne har etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging
av eierskapet. Funnene indikerer imidlertid at representantskaps-medlemmene på noen
sentrale områder mangler kunnskap om helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen.
Dette kan innebære en reell svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også
utøvelsen av eierskapet i eierorganet.
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS
anbefalinger for god eierstyring:




Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på
obligatorisk opplæring av folkevalgte.
Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.

Rapporten inneholder imidlertid ikke informasjon om hvilke kommuner de representantene
som ikke har fått obligatorisk opplæring representerer. Det er derfor vanskelig å be
kommunestyret i Skedsmo om å følge opp disse funnene. Sekretariatet anbefaler at
rapporter i fremtiden skrives slik at det fremgår hvilke kommuner funnene gjelder for.
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget sender en utskrift av behandlingen til
selskapet.
RETT UTSKRIFT
DATO 21.november.2016

Dokumentnr.: Doknr
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1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert1 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt
av kontrollutvalgene /kommunestyrene.
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de
selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004
nr. 905.
Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes
eierinteresser i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) utøves i samsvar med
kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.
Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.
Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger:

Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god
eierstyring?

I tillegg til å undersøke problemstillingen over er det foretatt en samtale med daglig leder i NRBR
om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant annet å avklare om driften i selskapet
skjer innenfor de rammer som er satt av eierne. Denne Informasjon berøres nærmere i kapittel 6.

1

Etter opprettelsen av RRI ble det utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kontrollutvalgene på
Romerike. Her inngår alle selskaper kommunene eiere, både alene og sammen med andre kommuner på
Romerike. Noen kontrollutvalg er delegert myndighet til å gjøre endringer i opprinnelig plan, andre har ikke
delegert denne myndigheten og den reviderte planen er i disse kommunene også behandlet i
kommunestyrene.
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2 METODE
Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om
selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.
Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige
problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller
identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.
Det presiseres at selskapskontrollen 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 mer
utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne
kontrollen.
Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som
Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder
utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.
Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret
og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når
dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering
av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.
Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et
tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene
har vedtatt.
Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av
et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til selskapets
representantskap, i alt 13 representanter. Av disse besvarte 11 undersøkelsen. I tillegg ble det
sendt egen spørreundersøkelse til styret ved styrets leder, som ble besvart 6. september 2016..
Det er også gjennomført intervju med daglig leder. I tillegg er det innhentet informasjon fra
kommunene (fra ansatte som ivaretar en eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan
saker knyttet til selskapet er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.
Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder, også dette for å sikre et så korrekt
bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.
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3 KONTROLLKRITERIER
3.1 Innledning
De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en
virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot:






Lover og forskrifter
Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:
o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring
o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden. Norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for
kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer
Annen anerkjent teori om eierstyring
Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som
funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale.

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere
selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den
sammenheng de er relevante.

3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)
Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKSloven). Loven 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 vedtekt for selskapet.
Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver
kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte
kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer
at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal
stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan
behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å
fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av
representantskapet.
Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med
unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene
deres.
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3.3 Lov og forskriftskrav
NRBR er brann- og redningsselskap regulert etter lover og forskrifter om brann- og
redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven,
forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale.

3.4 Lov om offentlige anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift setter krav til at anskaffelser skal
konkurranseeksponeres for å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Regelverket skal
også sikre at alle leverandører behandles likt, og har like muligheter til å vinne en
anbudskonkurranse om å bli leverandør til for eksempel kommunen. Regelverket skal sikre
likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger
regelverket opp til at anskaffelsene skal være etterprøvbare ved at de må dokumenteres skriftlig.
Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i tre hoveddeler – og avhengig av størrelsen på
anskaffelsen og hvilken kontraktstype det er snakk om2, kommer ulike deler av forskriften til
anvendelse. Jo større verdi på kontrakten som skal anskaffes, desto flere formelle krav stilles til
gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. Verdien av den kontrakten som skal ut på anbud er
avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen.

3.5 Anbefalinger for god eierstyring
3.5.1

Generelt om eierstyringsprinsipper

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan
eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke
bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingene og holdningen bør
være:
– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger
anbefalingene.
Det er denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av
dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.
I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS
anbefalinger for god eierstyring:

2

For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal
anskaffes. Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.
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1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte
2. Vurdering og valg av selskapsform
3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet
4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter
6. Gjennomføring av eiermøter
7. Sammensetning og funksjon av eierorgan
8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor
10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap
11. Kjønnsrepresentasjon i styrene
12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene
13. Styresammensetning i konsernmodell
14. Oppnevnelse av vararepresentanter
15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene
16. Godtgjøring til styrerepresentanter
17. Registrering av styreverv
18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter
19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer
20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak.
21. Utøvelse av tilsyn og kontroll

3.5.2

Særlig om eiermeldinger og eierstrategier

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere
kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne
rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for
å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.
Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding:
En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre
forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative
eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder
spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom
kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som
tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av
dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør
også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer,
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som
eier av selskaper. (s.163 – 164).

I KS anbefaling for god eierstyring nr. 4 (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør
inneholde:
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid.
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene.
4. Formålsdiskusjon og
styringsdokumentene.

selskapsstrategi

knyttet

til

de

ulike

selskapene,

herunder

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk
styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.
Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en
prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende:
 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.
o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig
å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg
selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av
styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap.
o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at
selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.
 Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.
 Koordiner arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.
Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og
strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92:
”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper.
(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte
selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I
selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt
eierskap.”

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier:
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”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger.
Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom
formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap,
gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå
som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?”

Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært
viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for
selskapet.
En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede
kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen.
Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal
forankres/behandles. Forskning3 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de
folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon
som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige
behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til
generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen
undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.
Oppsummering:
 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold
 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap
 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til
utøvelsen av sitt eierskap

3

NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
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4 NÆRMERE OM NRBR
4.1 Innledning
NRBR er et interkommunalt brannvesen stiftet 17.12.2003. Hovedkontor ligger i Lørenskog. Nedre
Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og
Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte
mannskaper. NRBR har 190 ansatte. Daglig leder er Jan Gaute Bjerke. NRBR har ansvar for brannog redningsberedskap for sine eierkommuner og driver i tillegg 110-sentral for sine egne og for syv
andre kommuner.

4.2 Selskapets formål (fra selskapsavtalen datert 1. januar 2014)
Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som
eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt
sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette:
 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende
forskrifter.
 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven), jf. §§ 43
og 44 om beredskap mot akutt forurensing.
 Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret
(sivilforsvarsloven), §§ 12-15.
Når det gjelder disse oppgavene forutsettes det at selskapet yter tjenester ihht de enhver tid
gjeldende lover og forskrifter til alle kommunene. Tjenestenivået vedtas av representantskapet på
grunnlag av en risiko- og sårbarhetsanalyse. En deltakerkommune har likevel anledning til å få
levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse.
Henvendelser fra statelige myndigheter når det gjelder NBBRs virksomhet skal refereres til
eierkommunene i egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket. Eierne kan pålegge NRBR å
utføre andre oppgaver for en eller flere av eierne som eierne finner hensiktsmessig. NRBR kan
også ivareta alarmtjenester, drive kurs- og opplæringsvirksomhet innen sitt fagområde. All
virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de nevnte lover skal være godkjent av alle eierne,
og skal drives med full kostnadsdekning.
Som rammer for slik virksomhet gjelder:
1. NRBR skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver, dvs
oppgaver som er innenfor NRBRs kompetanse og som bidrar til NRBRs hovedmål om å
redusere skader som følge av branner og ulykker. NRBR kan imidlertid yte andre tjenester til
de enkelte eierkommuner mot betaling
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2. I tillegg skal følgende krav og hensyn være styrende for slik virksomhet:
- Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke NRBRs kjerneoppgaver
- Virksomheten må ikke føre til konkurransevridning i forhold til private virksomheter ved at
brannvesenet subsidierer tjenester som også leveres av private i et marked.
- Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det gjelder
forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av
brannfarlig vare osv.)
- Virksomheten må være fullfinansiert og bør et netto inntektsbidrag som står i forhold til
NRBRs ressursbruk på virksomheten.

4.3 Styre
Styret består pr i dag av følgende medlemmer;
Marit Helene Ekvoll – styreleder
Rune Alfred Holter
Astri Aas-Hansen
Elisabeth Hilda B Larsen
Halvor Bing Lorentzen
Kenneth Wangen
Morten Dahl Helgesen
Samlet godtgjøring til styret for 2015 utgjorde kr 363 400.
Ifølge daglig leder opplever han å ha et godt og kompetent styre i forhold til sin rolle som
administrativ leder av selskapet.

4.4 Drift
NRBR er delt inn i følgende avdelinger: forebyggende avdeling, operativ avdeling og stab. Disse
avdelingene inngår alle i NRBRs juridiske enhet.
Selskapet har avsatt personalressurser til oppfølging av sentral lovpålagte plikter som HMSreglement og etterlevelse av innkjøpsreglement, herunder reglene om offentlige anskaffelser.
Selskapet bestreber seg på å ligge langt fremme på kompetanseutvikling innen sine fagfelt med
spisskompetanse på alle relevante områder. NRBR drifter også Lahaugmoen kurs– og
kompetansesenter sammen med Oslo brann- og redningsetat.
Når det gjelder selskapets økonomiske stilling vises det til revisors beretning for 2015, se vedlegg 1.
NRBR har etablert en låneramme i Kommunalbanken på i alt MNOK 25. Begrunnelsen for dette er
at selskapet må gjøre investeringer relatert til driften hvor det er mer hensiktsmessig å benytte seg
av denne enn å innhente bevilgninger fra eierne.
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5 EIERMELDNINGER
EIERSTYRING

–

RAMMEVILKÅR

FOR

5.1 Kommunenes eiermeldinger
5.1.1

Innledning

I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a:

Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?

Under dette punktet skal vi se nærmere på kommunenes eiermeldinger. Disse setter generelle
rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av NRBR.
Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 4:
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide
eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:

5.1.2 Kommunenes eiermeldinger
Alle kommunene har vedtatt eiermeldinger. Revisjonens gjennomgang viser at meldingene for alle
kommunene i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som KS Eierforum anbefaler for
eiermeldinger.
Meldingene er for alle kommunene med delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for
eierstyring (eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier
(eierskapsstrategier). Her avviker Aurskog-Hølands fremstilling noe ved at de har valgt å ta
utgangspunkt i de enkelte anbefalingen fra KS Eierforum. Fra samtlige eiermeldinger fremgår det en
klart uttalt eierskapspolitikk som danner utgangspunktet for eierskapsutøvelsen.
Det kommer videre frem at kommunene legger opp til at eiermeldingene skal legges frem for de
enkelte kommunestyrene årlig.

5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene
Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal
forankres/behandles. Forskning har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de
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folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon
som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige
behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til
generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen
undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret, nærmere om dette i kapittel 6.4
Samtlige eiere i NRBR deltar i et eierstyringssekretariat som har som formål å bidra til at
kommunenes målsetninger for de tjenester selskapene har ansvar for realiseres gjennom å utvikle
kommunens rolle som eier og bruker overfor selskapene.
Eierstyringssekretariatet er ikke et vedtaksorgan, men et administrativt samarbeidsorgan for eierne
på saksbehandlernivå i samordning av syn og vedtak for de interkommunale selskapene som et
ledd i rådmennenes fullførte saksbehandling av slike saker til kommunes eierstyringsorgan.
Eierstyringssekretariatet hovedarbeids- og samarbeidsområde er å samordne kommunens
synspunkter før saken behandles i kommunenes formannskap/kommunestyrer.
Det er rådmennene som i fellesskap utpeker leder for eierstyringssekretariatet. Det er lagt opp til at
eierne skal kunne holde tett kontakt med hverandre i alle saker som berører selskapene, og også
utveksle saksfremlegg og finne frem til enighet rundt innstilling av de ulike sakene som skal være til
behandling dersom det er hensiktsmessig. På denne måten vil man kunne unngå unødige
diskusjoner som problemstillinger på representantskapsmøter som kan la seg løse i forkant. Dette
igjen gir en enklere prosess for selskapets eierorgan i sin saksbehandling.
Sørum
Sørum kommune har over lengre tid arbeidet aktivt for å styrke eierstyringen av selskaper og
foretak. Som en del av dette arbeidet organiserte kommunen et eget eiersekretariat. Sekretariatet
ivaretar en rekke oppgaver som er sentrale i en god eierskapspolitikk, herunder forberedelse til
representantskapsmøter, revidering av eiermeldingen etc.
Sørum kommune deltar også i et interkommunalt eierstyringssekretariat på Nedre Romerike, se
over.
Aurskog-Høland
Aurskog-Høland kommunes anser i sin eiermelding ikke administrasjonssjefens rolle som noen
problemstilling ved oppfølging av eierskapet.
Nittedal
Nittedal kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å
fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling.
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Rælingen
Rælingen kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for
å fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling
Fet
Fet kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å
fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling
Lørenskog
Lørenskog kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for
administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring.
Skedsmo
Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for
administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring.

5.1.4

Kjennskap til eiermelding

I revisjonens spørreundersøkelse til representantskapsmedlemmene ble det spurt om deres
eierkommune har utarbeidet eiermelding. 3 av 11 representanter i denne undersøkelsen kjente ikke
til dette.
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6 HVORDAN
NRBR?

PRAKTISERES

EIERSTYRINGEN

FOR

6.1 Innledning
I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan prinsippene i eierstyringen som følger av KS
anbefalingene, og som også gjenspeiles i kommunenes eiermelding, er fulgt opp i praksis.
Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b.

Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god
eierstyring?

Funnene i dette kapittelet bygger på gjennomgang av protokoller fra representantskapsmøter,
styremøter og utvalgs- og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra
representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 11
av 14 representantskapsmedlemmer har besvart undersøkelsen, og vi anser dette som tilstrekkelig
for at de mottatte tilbakemeldinger er representative.
Sentrale eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan
dette er fulgt opp i selskapets drift og selskapsstrategi. Data fra spørreundersøkelsen blant eierne
vil benyttes til å gi et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp.

6.2 Eierstrategi
NRBR inngår i samtlige eieres eierstrategi i deres respektive eiermeldinger.
6.2.1

Særlig om mulig sammenslåing med ØRBR

På representantskapsmøte i selskapet 14. juni 2016 ble det vedtatt å foreslå mandat og
organisering av en utredning om felles brann- og redningsvesen på Romerike. Utredningen skulle
fortas av styret i samarbeid med styret i ØRBR. Et sentralt tema i utredningen skulle også være en
drøfting av utfordringen ved mange eiere samt en vurdering av hvilken eierform som i denne
forbindelse er mest egnet. Forslag til mandat og organisering skal forelegges representantskapet i
NRBR 27. oktober 2016.
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I sin tilbakemelding på spørreundersøkelsen gir samtlige besvarelser uttrykk for at de er kjent med
planene om en utredning av muligheten for en eventuell fusjon mellom NRBR og ØRBR. Videre
fremgår det at den vestlige informasjonskilden rundt dette er representantskapsmøtet og at
representantene i noen eller stor grad har fått dekket sitt informasjonsbehov.

6.3 Øvrige eierforhold
I dette punktet bygger revisjonenes undersøkelser i hovedsak på spørreundersøkelsene som ble
gjort blant representantskapsmedlemmene, styret og intervju med daglig leder.

6.3.1

Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter

Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune ikke har
etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til dette.
80 % av de som hadde slik opplæring anså denne i stor eller i noen grad som nyttig.
At et flertall av representantskapsmedlemmene ikke har hatt obligatorisk opplæring er ikke i
overensstemmelse med KS anbefaling nr 1.

6.3.2

Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering

Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og
sammensetning av styret.
At ca. 50 % av representantskapets medlemmer ikke er kjent med at de i deres kommunes
eiermelding defineres slike kriterier synliggjør en svakhet i eieroppfølgingen relatert til en av eiernes
mest sentrale oppgaver som valg og sammensetning av styret faktisk er.
Det var sprik i representantenes oppfatning av om det gjennomføres evaluering av styret, hvor vel
halvparten bekreftet at dette ikke ble gjort, men de øvrige ikke visste. Styret bekrefter at det foretas
en slik evaluering, og at denne i stor grad rapporteres til eier. Avviket mellom
representantskapsmedlemmenes oppfatning og de faktiske forhold tilsier enten at
kommunikasjonen av evalueringen ikke er god nok, eller at denne faktisk ikke blir fulgt opp av de
respektive medlemmer.
Når det gjelder om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks er det også her sprik i
besvarelsene hvor 4 av 11 svarte nei, 2 ikke visste, men 5 var kjent med dette. Det er utarbeidet
styreinstruks som er vedtatt av representantskapet.
Eiernes besvarelse bekrefter en mulig mangel på å følge opp en av eiernes mest sentrale oppgaver
som å følge opp styrets arbeid gjennom evaluering og ikke minst ha faktiske kunnskaper om
hvordan rammer for styrets arbeid skal fastsettes gjennom styreinstruks. KS anbefaling nr 12 tilsier
at styret bør evalueres hvert år og at det bør utarbeides styreinstruks.
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På spørsmål om det er utarbeidet strategi for selskapet svarte et stort flertall bekreftende på dette.
Når det gjelder om de var kjent med innholdet i strategien svarte alle, henholdsvis 60 % og 40 % av
disse, at de i noen eller i stor grad var kjent med denne. Strategien er, slik det fremgår av
årsberetningen fra 2015, avstemt med styret med utgangspunkt i de rammer som er lagt i
eierstrategi og øvrige vedtak fattet i representantskapet.

6.3.3

Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m.

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for daglig leder. Denne er inkludert i arbeidsavtalen.
Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i stillingsbeskrivelsen, i
styremøtene, gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder.
Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet.

6.3.4

Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling

Her fremgår det fra besvarelsene at representantskapet i hovedsak mottar informasjon fra daglig
leder og gjennom regnskapsrapportering. Dette som en del av rutinene for rapportering til eierne av
selskapet. En overvekt av besvarelsene bekreftet at den avgitte informasjon i noen til stor grad
dekker eiernes informasjonsbehov.

6.4 Eierrepresentasjon
Samtlige av representantskapsmedlemmene bekrefter at de gis føringer fra eieren ved beslutning i
enkeltsaker. Av disse bekrefter alle at de følger disse føringene. Føringene gis i det alt vesentlige
av formannskapet og i et mindretall av kommunestyret.
Fra flere av representantskapsmedlemmene blir det fremholdt at det det er positivt med et bundet
mandat fordi det gir forutsigbarhet. Fra andre igjen blir det sagt at man på denne måten mister
fleksibilitet og at det er vanskelig å få til endringer og at saker må utsettes til nytt, endret mandat blir
gitt.
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7 REVISJONENS
SAMLEDE
ANBEFALINGER

VURDERINGER

OG

7.1 Oppsummering
På neste side følger en oversikt som oppsummerer revisjonens funn og som vurderer disse opp mot
anbefalinger om god eierstyring fra KS, se nærmere om disse under kapittel 3.
Utgangspunktet for en eierskapskontroll er den enkelte eiers oppfølging av eierskapet. I et eierskap
med flere eiere blir i tillegg den samlede oppfølgingen av sentral viktig for hvordan eierskapet
utøves. Derfor vil vi der det er hensiktsmessig i oversikten ta utgangspunkt i eierorganets samlede
utøvelse av eierskapet. At denne tilnærmingen er nødvendig styrkes av at eierkommunenes
oppfølging er lagt til et eierstyringssekritariat, se over, som har som formål å fasilitere dette arbeidet
for eierne.
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KS anbefaling for godt eierskap – status for eierskapsoppfølging av NRBR IKS
Nr

Anbefaling

NRBR IKS

1

Obligatorisk opplæring av og
informasjon til folkevalgte

Nei

2

Vurdering og valg av
selskapsform

Ja

3

Fysisk skille mellom monopol
og konkurransevirksomhet

Ja

Det er etablert markedsområder
som
inngår
i
en
fri
markedssituasjon
(alarmtjenester).
Her
har
selskapet over tid gjort en
betydelig innsats for å skille
dette området fra de øvrige
lovpålagte
områdene
i
virksomheten

4

Utarbeidelse av
eierskapsmeldinger

ja

Samtlige eiere har utarbeidet
eiermelding

5

Utarbeidelse og revidering av
selskapsstrategi og
selskapsavtale/vedtekter

6

Gjennomføring av eiermøter
Tilsyn og kontroll med
kommunale foretak og med
forvaltningen av kommunenes
interesser i selskaper

Ja

7

Sammensetning og funksjon
av eierorgan

Ja

8

Gjennomføring av
generalforsamlinger og
representantskapsmøter

Ja

Ja

Eierkommune

Ja

Kommentar
Eierne har lagt til rette for dette,
men over halvpartene av
repskapsmedlemmene
bekrefter at de ikke har hatt
obligatorisk
opplæring
for
folkevalgte
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Nr

Anbefaling

NRBR IKS

Eierkommune

9

Sammensetningen av styret.
Eiers krav til profesjonelle
styrer i kommunal sektor

Ja/Nei

10

Valgkomité for
styreutnevnelse i
aksjeselskap og
interkommunale selskap

Ja

11

Kjønnsmessig balanse i
styret.

Ja

12

Rutiner for å sikre riktig
kompetanse i selskapsstyrene

Ja, delvis

13

Styresammensetning i
konsernmodell

14

Oppnevnelse av
vararepresentanter

Ja

15

Habilitetsvurderinger og
politisk representasjon i
styrene

Ja

16

Godtgjøring av styreverv

Ja

17

Registrering av styreverv

Ja

18

Arbeidsgivertilhørighet i
selvstendige rettssubjekter

Ja

19

Utarbeidelse av etiske
retningslinjer

Ja

I/A

Kommentar
Dette
er
fastsatt
i
eiermeldingene, men halvparten
av
representantskapsmedlemmene
er ikke kjent med at det i deres
eiermelding fremgår krav til valg
og sammensetning av styret.

Det er etablert rutiner for og det
gjennomføres evaluering av
styret. Resultatene blir imidlertid
i liten grad gjennomgått av
eiere
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Nr

Anbefaling

NRBR IKS

Eierkommune

20

Særlig om
administrasjonssjefens rolle i
kommunale foretak.

Ja

21

Utøvelse av tilsyn og kontroll

Ja

Kommentar
Det
er
etablert
eierstyringssekritariat
NRBR IKS blir fulgt opp

et
hvor

7.2 Vurderinger og anbefalinger
Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Om problemstilling 1 a.
Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er tilfredsstillende. De
grunnleggende styringsverktøy som i utgangspunktet legger til rette for en sikker og effektiv
eierutøvelse er etablert gjennom de respektive eieres eiermeldinger, etablering av
eierstyringssekretariat og rutiner for mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter. I
eiermeldingene er det nedfelt generelle prinsipper for eierstyringen og etablert en konkret
eieravtale/strategi.
3 av 11 eierrepresentanter i revisjonens spørreundersøkelse sier at de ikke kjenner til at deres
kommune har utarbeidet dette. Med utgangspunkt i at alle eiere faktisk har utarbeidet slik
eiermelding, kan mangelen på kunnskap om dette indikere at disse tre ikke har satt seg tilstrekkelig
inn i eierrollen.
Om problemstilling 1 b.
Våre undersøkelser viser også her at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet følger opp
sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og lovpålagte krav. Vi har heller ikke avdekket funn
som tilsier at selskapet driver utfor sin formålsparagraf eller er i brudd med øvrige beslutninger fattet
av representantskapet. Vi har imidlertid avdekket enkelte forhold vi anser å bryte med normer for
god eierstyring. Nedenfor følger noen nærmere kommentarer knyttet til enkelte funn.
Av representantskapsmedlemmene har mer enn halvparten bekreftet at de ikke har hatt obligatorisk
opplæring for folkevalgte. At en så vidt vesentlig andel ikke er undergitt dette øker risikoen for at
eieroppfølgingen ikke er kvalitetssikret, noe som igjen avviker fra KS anbefaling nr 1.
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Halvparten av representantskapsmedlemmene kjenner ikke til at det er etablert kriterier for valg og
sammensetning av stryet. Valg av styre er en av eierorganets viktigste oppgaver og en manglende
kunnskap om hvilke rammer som gjelder for styresammensetningen svekker eiernes evne til å
besørge en styresammensetning i tråd med gjeldende føringer. Dette er ikke i tråd med KS
anbefaling nr 9.
6 av 11 representantskapsmedlemmer var ikke klar over at det var etablert styreinstruks. Dette
indikerer etter revisjonens syn en risiko for at et flertall av medlemmene ikke har satt seg inn et helt
sentralt tema for en hensiktsmessig utøvelse av eierrollen.
Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering av styret
som av styret bekreftes kommunisert dem. Fra KS Eierforums anbefaling nr 12 fremgår det at
eierne nettopp bør sørge for at det gjøres en slik evaluering blant annet for å sikre at styrets
sammensetning og samlede kompetanse er best mulig.
Oppsummeringsvis har etter revisjonens syn eierne etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av
eierskapet. Våre funn indikerer imidlertid at representantskapsmedlemmene på noen sentrale
områder mangler kunnskap om helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan
innebære en reell svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet
i eierorganet.

Anbefalinger
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS anbefalinger
for god eierstyring:
 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk
opplæring av folkevalgte.
 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.
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Jessheim 3. oktober 2016

Oddny Ruud Nordvik
avdelingsleder
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Øyvind Schage Førde
advokat
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Vedlegg 1
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Representantskapets vedtak av årsberetning
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00109-1
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

ERFARINGER MED KONTROLLUTVALGSARBEIDET SÅ LANGT
Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksframstilling:
Leder ønsker med denne saken å drøfte erfaringer med kontrollutvalgets arbeid etter
omtrent ett års virksomhet. I neste møte vil kontrollutvalget drøfte årsplanen for 2017,
slik at et tilbakeblikk med tanke på hvilke erfaringer utvalget har gjort seg, også er en
forberedelse til denne saken.
Spørsmål utvalget inviteres til å reflektere over er
 Hva har fungert godt Hva har fungert mindre godt?
 Har utvalget fokus på de riktige sakene?
 Hvordan vil utvalget jobbe fremover?
Kontrollutvalget har fått mange orienteringer fra rådmannen. Dette har vært utvalgets
ønske og orienteringer gir god innsikt. Dessuten er det en kontrollform i hht.
Kontrollutvalgshåndboken. Spørsmålet er om det kan og bør stilles mer kritiske
spørsmål når utvalget ber om orienteringer.
Når det gjelder andre saker har utvalget har brukt lang tid på å behandle overordnet
analyse og plan for selskapskontroll. Det kan være ulike årsaker til dette, bl.a. at
saken er kompleks. Sekretariatet vil evaluere prosessen og komme tilbake til utvalget
med dette.
Kontrollutvalget i Skedsmo har i løpet av sitt første år votert over flere saker. Dette er
i seg selv uvanlig, da kontrollutvalg normalt drøfter seg frem til enighet i alle saker.
De fleste sakene utvalget har votert over er innspill og forslag til vedtak som
omhandler merknader til protokoll og saksliste. I dagens møte er det satt opp en
egen sak som behandler mange slike forslag. Romerike kontrollutvalgsekretariat har
utviklet en praksis for håndtering av saker og protokoller for kontrollutvalgene på
Romerike og i Asker. Praksis kan variere mellom sekretariater, men vi er trygge på at
vår metode ligger godt innenfor det som forventes. Det er viktig for oss at
kontrollutvalgene skal være fornøyd med jobben vi gjør, og vi tar gjerne imot innspill
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til endringer og forbedring av praksis. Når det er sagt, ligger det en
effektiviseringsgevinst i at praksis er tilnærmet lik i alle utvalg vi er sekretær for. Dette
innebærer at vi er tilbakeholdne med å gjøre endringer for endringens skyld.
Kontrollutvalget har besluttet at protokollen skal signeres i møtet, og gitt leder
fullmakt til å gjøre dette. Dette er praksis i alle de 14 utvalgene vi er sekretær for, og
erfaringene med dette er utelukkende positive. I Skedsmo er det gjentatte ganger og
på ulike måter fremmet forslag om endring av protokollen. Utvalget bør derfor drøfte
om det er aktuelt å endre praksisen med å vedta protokollen i møtet. Tradisjonell
godkjenning av protokoll på epost og som egen sak i derpå følgende møte vil føre til
merarbeid både for utvalgets medlemmer og sekretariatet.
Kontrollutvalgets fokus skal være på kontrollperspektivet, og på å fremlegge saker for
kommunestyret på en nøytral og objektiv måte. Sekretariatet er bekymret for at
fokuset trekkes vekk fra behandlingen av kontrollutvalgets kjernesaker og over på
sekretariatets arbeidsoppgaver. Det kan være et uheldig signal å gi at utvalget er mer
opptatt av dette enn sakenes innhold.

Bakgrunn:
Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den
enkelte kommune. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er
viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Aktørene i egenkontrollen er
kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, administrasjonssjefen og
revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet
skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres
roller.
Arbeidet i kontrollutvalget er variert og krevende. I tillegg til å gjennomføre lov- og
forskriftsbestemte oppgaver, har kontrollutvalget i stor grad mulighet til å ta initiativ til
saker de vil behandle. Det er opp til kontrollutvalget selv å skape engasjerende og
spennende møter med interessante saker. Det er viktig at kontrollutvalget utnytter
muligheten til å ta opp et bredt spekter av saker, og at utvalget er klar over at
kontroll- og tilsynsoppgaver omfatter mer enn bare revisjon. Dette er avgjørende for
at kontrollutvalget skal oppleves som nyttig, både for kommunestyret som
oppdragsgiver og for forvaltningen som blir kontrollert. Kontrollutvalget skal bidra til å
realisere de overordnede målene i kommunen. Dette bør prege både arbeidsform og
saker.
Om rollen som kontrollutvalgsmedlem står det i kontrollutvalgsboken som Kommunal
og moderniseringsdepartementet har utgitt «For at kontrollutvalget skal fungere som
et aktivt kollegium, er det viktig at alle medlemmene bidrar til og engasjerer seg i
kontrollutvalgets arbeid. Rollen som kontrollutvalgsmedlem skiller seg fra andre
utvalg ved at medlemmene skal legge til grunn et overordnet kontrollperspektiv, og
ikke en partipolitisk tilnærming. Dette har også sammenheng med utvalgets
uavhengige status. Praksis viser at kontrollutvalgene normalt tilstreber enighet om
beslutningene.»
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00104-1
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

ANGÅENDE BEHANDLING AV PROTOKOLL OG SAKSLISTE OG
SAKER
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Følgende merknad til protokollen fra møtet 5.9.2016 tas inn: Sakene ble
behandlet i en annen rekkefølge: 37/16, 41/16, 43/16 – 45/16, 40/16, 39/16,
42/16, 38/16 46/16-47/16.
2. Eventuelt beholdes som egen sak.
3. Det opprettes ikke en fast sak med tittel Oppfølgingsliste.
4. Sakstittelen på sak 53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og
redningsvesen, endres ikke.
5. Tittel på sak 54/16 beholdes, men endres i fremtidig behandling til Overordnet
analyse og plan for selskapskontroll 2016-2020.
Vedlegg:
Merknader til protokoll og saker, fremsatt i møtet 24.10.16 av Kjell Tore Wirum

Bakgrunn:
I møtet 24.10.16 la Kjell Tore Wirum frem følgende:
 Merknader til protokollen fra møtet 5.9. 2016,
 Merknad til saksliste til møtet 24.10.
 Merknad til saksliste til møtet 24.10 – sak 58/16 Eventuelt
 Merknader til sakene 49, 53 og 54.
Alle merknader med forslag er vedlagt saken.
Merknaden til sakslisten ble behandlet i møtet, og kontrollutvalget voterte over det
fremsatte forslaget som lød: «Orienteringssaker og referatsaker samles under en
felles fast sak i hvert møte med tittel Referat og orienteringer hvor det skilles mellom
referatsaker (RS) og orienteringssaker (OS).» Forslaget falt mot Wirums stemme.
Utvalget avsluttet behandlingen av de fremsatte forslagene og besluttet å ta dette
opp som egen sak i neste møte.
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Saksframstilling:
I det følgende behandles de øvrige merknadene.
Merknad til protokollen fra møtet 5.9.2016
Wirum sendte 8.9 forslag om endre protokollen til sekretariatet. Forslaget går ut på å
ta inn den konkrete rekkefølgen sakene ble behandlet i. Kontrollutvalget har imidlertid
besluttet å vedta protokollen i møtet, og leder er gitt fullmakt til å signere (sak /15).
Forslag om å endre protokollen må derfor behandles som forslag om
protokolltilførsel, og må fremsettes i det derpå følgende møte.
Det fremsatte forslaget er å oppfatte som forslag til protokolltilførsel, og sekretariatet
innstiller på følgende vedtak:
Følgende merknad til protokollen fra møtet 5.9.2016 tas inn:: Sakene ble behandlet i
en annen rekkefølge: 37/16, 41/16, 43/16 – 45/16, 40/16, 39/16, 42/16, 38/16 46/1647/16.
Merknad til saksliste til møtet 24. oktober 2016
Dette forslaget ble behandlet i møtet, se foran under Bakgrunn.
Merknader til sakslisten til møte 24. oktober 2016/ sak 58/16 Eventuelt
Forslaget går ut på å fjerne eventuelt som egen sak og erstatte det med en tekst i
innkallingen som gjør oppmerksom på at dersom det er saker kontrollutvalget ønsker
å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp kan dette gjøres under eventuelt.
Bakgrunnen for forslaget er at det å ha eventuelt som egen sak øker antall saker
kontrollutvalget behandler i løpet av et år, og at dette blir misvisende.
Sekretariatet viser til at det har vært praksis for kontrollutvalgene å ha eventuelt som
egen sak. De saker som fremmes under eventuelt er ofte av en slik karakter at det
ikke fattes vedtak, men det gjøres i enkelte tilfeller. Det kan være vedtak om å endre
møtedato eller vedtak om å sette en sak opp til behandling. Etter hvert møte fører
sekretariatet vedtak og viktige ting fra behandlingen opp i listen over Saker behandlet
i kontrollutvalget. Denne listen legges frem på hvert møte under referatsaker, og gir
samtidig en oversikt over saker som skal følges opp. Sekretariatets ønsker å beholde
eventuelt som egen sak, da det gjør oppfølgingsarbeidet enklere. Vi innstiller derfor
på at Eventuelt beholdes som egen sak.
Merknader til sak 49/16 Orientering om sykefravær
Wirum stiller spørsmål til hvor orienteringen fra rådmannen om sykefravær er
forankret, da det ikke finnes et eksplisitt vedtak om en slik orientering i protokollene
fra utvalgets møter.
Utvalget ba om en slik orientering ifm behandling av Plan for forvaltningsrevisjon i
møtet 20.6. Det ble ikke fattet vedtak om dette, men orienteringen ble ført inn på
listen over Saker til behandling, på oktobermøtet. Listen over saker til behandling er
kontrollutvalgets planleggingsdokument, hvor alle saker som utvalget ønsker å ta til
behandling blir satt opp. Listen legges frem og kommenteres i hvert møte under
referatsaker.
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Sekretariatet vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det er leder som setter opp
sakslisten, og dermed kan sette opp en sak til behandling uten at utvalget har fattet
vedtak om det, jf. Kommuneloven § 32.
Wirum har fremmet følgende forslag: «Det opprettes en egen fast sak i hvert møte
med tittel Oppfølgingsliste hvor utvalget setter opp saker, utenom de ordinære
sakene, som utvalget ønsker orientering om. Det legges opp til at denne oversikten
rulleres fortløpende etter de orienteringer som gis i møtene.»
Sekretariatet mener at listen over Saker til behandling fyller dette formålet, og
innstiller på at det ikke opprettes en fast sak med tittel Oppfølgingsliste.
Merknad til sak 53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og redningsvesen
Wirum mener at det er forvirrende at saken heter selskapskontroll når det er en
eierskapskontroll som er gjennomført. Sekretariatet henviser til at selskapskontroll er
et samlebegrep for både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper som
benyttes både i forskrift og kontrollutvalgsboken.
Wirum har fremsatt forslag om å endre sakstittelen til Rapport om eierskapskontroll.
Sekretariatet forstår at det kan oppstå forvirring om begrepene, men mener at det er
hensiktsmessig å benytte selskapskontroll i denne saken, og innstiller på å beholde
sakstittelen.
Merknad til sak 54 Overordnet analyse for selskapskontroll 2016-2020
Dette er en merknad som går dels på sakstittelen og dels på hvilke selskaper
kontrollutvalget skal kontrollere. Saken har i tidligere behandlinger hatt tittelen
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll. I sakstittelen i sak 54 har ordene
«og plan» ved en inkurie falt ut, noe sekretariatet beklager. Sekretariatet mener at
det er mest korrekt å ha både overordnet analyse og plan for selskapskontroll i
sakstittelen, da dette er mest dekkende.
Endring av sakstittel på en sak som er behandlet synes ikke hensiktsmessig.
Sekretariatet innstiller derfor på at tittel på sak 54/16 beholdes, men endres i
fremtidig behandling til Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2020.
Merknadene som går på hvilke selskaper som skal undersøkes og innretning på
kontrollen er bør tas opp ved behandlingen av sak om Overordnet analyse og plan
for selskapskontroll. Saken er til behandling i dagens møte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00029-15
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

HENVENDELSE VEDRØRENDE ULOVLIG BRUK AV BYGG
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg:
Henvendelse vedrørende ulovlig bruk av bygg fra Rolf Johan Scheen 11.9.2016

Saksframstilling:
Saken gjelder praktiseringen av kommunens regelverk for kategorisering av ulovlig
bruk av bygg og behandlingen av slike saker. Scheen skriver i sin henvendelse at 38
av 39 ulovlighetssaker som han har registrert ikke er behandlet etter 1.1.2015.
Revisjonen gjennomførte i februar 2014 en undersøkelse av Skedsmo kommunes
system for oppfølging av tips om ulovlig bruk av eiendom som en følge av
henvendelse fra Scheen. I denne forbindelse ble også kommunens kontrollsystem for
oppfølging av tips om ulovlig bruk av eiendom undersøkt. Undersøkelsen slår fast at
kommunens ansvar er å følge opp kjente ulovligheter, mens det er huseiers ansvar
at boligen er godkjent i tråd med regelverket. Etter revisjonens vurdering syntes
kommunens internkontroll på området å være tilfredsstillende. Videre pekte
revisjonen på at det er viktig at rutinene følges for å sikre lov-etterlevelse, fremdrift og
likebehandling av sakene. Etter det revisjonen fikk opplyst følges alle tips og all
informasjon om potensielt ulovlige forhold opp, men kommunen prioriterer de
alvorligste sakene, spesielt U3 sakene. Rapporten ligger her:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/24_02_14_revisjonsrapport_rutiner_ul
ovlighetsoppflging_2.pdf
Undersøkelsen har vær fulgt opp flere ganger, senest i sak 30/16.
Kontrollutvalget må som sedvanlig beslutte om de vil ta saken til behandling.
Utvalget har brukt mye ressurser på å følge opp denne saken, og må vurdere om det
er andre områder i den kommunale forvaltningen hvor det er mer påkrevet å ha fokus
fremover. Dersom utvalget legger vekt på dette, kan en mulig konklusjon være at
utvalget ikke ønsker å følge opp saken ytterligere nå, men kan komme tilbake til
saksfeltet på et senere tidspunkt.
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ROLF J SCHEEN
HAUGENLIA 16
2020 SKEDSMOKORSET

Til.:

Skedsmokorset 11.09.2016

ROKU - KONTROLLUTVALGET for SKEDSMO KOMMUNE
Kun sendt som mail til: ROKU / monmoe@lorenskog.kommune.no
Mailkopi til:

Vedr.:

Skedsmo kommune:
T. I. Guttelvik
J. Ekse

postmottak@skedsmo.kommune.no komunens ref.: 12/6991torig@skedsmo.kommune.no
johnny.ekse@skedsmo.kommune.no

UNDERSØKELSE OM ULOVLIG BRUK AV BYGG,
SAK 30/16
SKEDSMO KOMMUNES REGISTER OVER ULOVLIGHETER I BYGG

Merknad.
Data på side 3 i brev av 5.9.2016 var ufullstendig og ble derfor misvisende.
I dette dokumentet er side 3 korrigert og omarbeidet. Alt annet er uendret.
Innledning:
Kommunen hadde pr 1.1.2015 i eget register ca 320 ulovlighetssaker ( pr 2.9.2016 er dette 351 ).
Der skal være utarbeidet en intern instruks for hvordan, og i hvilken rekkefølge sakene skal behandles.
Jeg har fra mitt eget register pr 1.1.2015 sortert ut
egenskapene.
1.
2.

51 (39) ulovlighetsadresser som alle har

De ligger i flomsonen med kjellergulv under 105.5 NN2000. Tidligere kote 105.3.
I kombinasjon med manglende rømningsveier /vindu og andre ulovligheter

Justert liste, se vedlegg K11.
Den opprinnelige K11 var tidligere sendt ROKUS som vedlegg 4.1.2015

Min dokumenterte påstand:
38 AV DISSE 39 ULOVLIGHETSSAKENE i MITT REGISTER (vedlegg K11)

ER IKKE SAKSBEHANDLET ETTER 1.1.2015
På tross av at
de ligger i flomsonen,og hvor mange i tillegg mangler rømningsvei/vindu mm.
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Inges gate 32B
Tidligere brukt overfor ROKUS som skrekkeksempelet på ulovligheter. Ubehandlet av
kommunen
*******************************************************************************
Tomannsbolig med i tillegg to ulovlige kjellerboenheter karakterisert med:
--------1.
Flom Eiendommen ligger i flomsonen med omkringliggende terreng ca 106.0
2.
Tomtestørrelse på 629 m2
3.
P-plasser, - ikke dekning
4.
Kun 1-en rømningsvei fra hver kjellerboenhet
5.
Utsyn, lys og vindu i kjeller - mangler
6.
Branncelle, oppdeling – ikke dokumentert
7.
Takhøyden i kjeller er på tegning vist lik 210
8.
Ombygget tomannsbolig til fire-mannsbolig.
9.
Bruk av boligen. 17 personer hadde pr 13 mars 2014 telefonadressen Igt32B
10.
Korrekte skatter, gebyrer og avgifter til stat og kommune er ikke betalt.
11.
Ulovlig leieinntekter over 4 år på 500-800000 kr av kjellerboenhetene uten at SK
reagerer
--------Eiendommen er et av de verste eksempler i forhold til SKs kategorisering.
******************************************************************************
Siste to dokument i saken er purringer fra meg på saksbehandling:

Saksbehandler: Fung. Bygningssjef.
UBEHANDLET
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AVSLUTNING ( Denne siden er rettet 11.09.2016 )
:
Noen enkle kommentarer til kommunens listeføring.
Kommunens lister for ubehandlete saker inneholder
Saker av U2 kategori =

187 saker
157 saker

5 av 6 ulovlighetssaker tilhører samme sortering (U2). Hvordan kan man da prioritere?
I avvikslistene er videre 88 saker ( 1 av 2 ) merket med ”( Ufordelt )”.
Og jeg som trodde at det aller første man gjorde var å tilordne en saksansvarlig.
Men stopp litt. Isteden er her angitt noen saker med saksansvarlige som er sluttet. (35)
Disse er:
HEHA1(21), RURE(1), THBR(2), LASK(1) og PETE(10)
Det overordnet ansvaret for at et system skal fungere ligger hos ledelsen.
Summerer en de saker bygningssjefen har:
37
med de ”ufordelte”
88
og ”sluttet saksbehandler”
35
får en at bygningssjefen alene er ”ansvarlig” for 160 saker. ( eller 85%)
Saker tildelt reell saksbehandler

27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har 187 uavklarte, uferdige saksbehandlinger
Nedenfor er summert når ”siste dokument” i saken er registrert.
2010 16
2011 28
2012 44
2013 25
2014 34 sum tom 2014 =147
---------------------------------------2015 24
2016 16 trekker en fra inngående purringer i 2015-16 endres 24+16 til 12+15
--------------------------------------------------------------------------------------------------sum 187
I 147 saker har der ikke skjedd noen behandling etter 1.1.2015
Med hilsen
Rolf Scheen

Sendes kun som mail

Vedlegg K11

Utsorterte U-adresser fra min totale liste med saker.
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VEDLEGG K11

Utvendig (ca) terrenghøyde (T), (p)= jeg purret

04.09.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------siste
siste
sakspurring
dokument
dok.dato
ikke besvart

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..
11..
12.
13.
14.
15.

Baglergata 25
Bjerkealleen 29
Bjørnsons gate 49
Bjørnsons gate 65
cc 105.0 kjellergulv
Depotgata 11
Elvegata 25
Inges gate 32 B
K M Nordangers vei 5
Kirkegata 15 A B
Kjellergata 2A B
Kjellergata 6 B
Kjellergata 7 D
Kjellergata 8 B
Kjellergata 55
Leiv Eirikssons gate 2E
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

40.
41.
43.
44.

11/0078-05i
12/3100-07i
10/4870-10i
14/0892-10u
12/0916-03i
12/2121-02u
11/0007-03i
10/5502-50i
10/6745-03i
14/7691-01i
11/0201-03i
12/7037-02u

30.09.2012
(23.07.2015p)
17.12.2012
(18.05.2015p)
23.06.2014
25.03.2015 ok
07.11.2014
16.03.2012
01.02.2011
24.11.2014
23.03.2012
16.07.2014
23.10.2013
07.11.2012

(14.05.2015p)

cc 106.5 T 12/0612-02u 07.02.2012
cc 106.3 T 11/3342-02u 26.11.2012
cc 106.1 T 11/3451-12i 08.05.2012u

(20.05.2015p)

cc 106.7 T
cc 106.0 T

(19.05.2015p)

10/8433-02u 11.11.2010
11/0858-04i 04.04.2011

Sørumsgata 67B

cc 106.3 T 10/8920-05u 14.01.2011
cc 106.3 T 14/479416.04.2014

Tomtegata 5A

Vigernesgata 5A
Voldgata 37A
Voldgata 37C
Voldgata 40
50.

51 .

-

Sørumsgata 71B Sørumsgata 78
45.

46.
47.
48.
49.

cc 105.5 T
cc 105.4 T
cc 105.6 T
cc 106.2 T
cc 106.2 T
cc 106.6 T
cc 105.4 T
cc 105.4 T
cc 105.7 T
cc 105.7 T
cc 106.5 T
cc 106.6 T

(12.05.2015p)

St Olavs gate 54 B
Svelleveien 1
Svelleveien 3
Svelleveien 9A
Svelleveien 22 C
Svelleveien 22G
Sørumsgata 22

Sørumsgata 36
Sørumsgata 41
42.

25.03.2014
11.02.2014
01.03.2016
20.02.2013
15.08.2014
26.10.2012
29.10.2014
03.05.2011
05.04.2014
08.04.2014
07.02.2011*
18.06.2013
22.06.2010
23.09.2014
11.09.2014

St Olavs gate 25 A

St Olavs gate 26 A
St Olavs gate 29 (Hjalmar Johansens gate 8)
St Olavs gate 50 A
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

10/8070-11i
12/7296-22i
14/3439-16u
12/2119-14i
14/8413-01i
10/4833-11u
10/5933-06i
11/2995-02u
14/4460-01i
11/0408-23i
10/6904-6u
13/4088-04i
10/4936-03i
14/4057-07
14/9285-01i

Leiv Eirikssons gate 31

Markveien 6 B
Markveien 12 A
Markveien 16
Nesgata 20
Odalsgata 52
Odalsgata 70 A
Romeriksgata 70 A
Romeriksgata 70 B
Sigurds gate 27
Sigurds gate 35 A
St Olavs gate 8 B
St Olavs gate 23
29.

30.
31.
32.

cc 106.1 T
cc 105.3 T
cc 106.2 T
cc 106.8 T
cc 105.3 T
cc 105.3 T
cc 105.9 T
cc 104.8 T
cc 106.1 T
cc 105.8 T
cc 104.8 T
cc 105.7 T
cc 104.8 T
cc 105.7 T
cc 106.0 T

-

cc 106.0 T
cc 106.4 T
cc 106.4 T
cc 106.5 T

13/7023-02u
13/5772-02i
13/7671-02u
11/6047-04u

15.10.2013
04.05.2014
16.11.2013
21.09.2012

Westye Egebergs vei 5

Øysteins gate 20

TOTALT 51

cc 106.6 T 13/0940-02i 31.10.2013

(Adresser som er inntrukket, for eksempel 16. er løst før 1.1.2015).
Igjen 39 etter 1.1.2015. Av disse er 1-en løst=ok
Adresser merket xx finnes også i kommunens ulovlighetsregister.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00032-16
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

ORIENTERING FRA REVISJONEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling:
I denne saken orienterer revisor løpende om saker ved behov.

1

66/16 Referater - 16/00033-12 Referater : Referater

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00033-12
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

REFERATER
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
1. Saker til oppfølging.
2. Saker til behandling.
3. Skatteinngang oktober 2016.

1

66/16 Referater - 16/00033-12 Referater : Saker behandlet i kontrollutvalget 2016 rev

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO 2016
Møte
8.2.16

Saknr.

Sak

Vedtak

1/16

Overordnet analyse - samtale med
ordfører

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i henhold til innspill gitt i
møtet

2/16

Årlig orientering om kommunens
behandling av tips og varsler

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Romerike revisjon bes gjennomføre en undersøkelse der eiendomskattelistene,
matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik.

3/16

Drøfting av nytt
forvaltningsrevisjonsprosjekt

4/16

Henvendelse angående
omregulering av eiendom

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om omregulering av eiendom i
Solbergområdet i neste møte. Utvalget ber også om rådmannens kommentar til
henvendelsen.

Årsrapport Skedsmo
kontrollutvalg 2015

1.
2.
•

5/16

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til
orientering.

Send
es/
behan
dles

Beha
ndlet

Ferdig






Utskri
ft sendt
9.2.16

Utskrift
og
innkalli
ng
sendt
9.2.16
Utskrift
sendt
9.2.16



Kstyret
2.3.16
sak
16/2
2
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Overordnet revisjonsstrategi og
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering.



Engasjementsbrev fra Romerike revisjon

Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.



8/16

Rapportering fra revisor

9/16

Referater

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.
Fra behandlingen: Neste møte holdes i Kjerulfsgate Saken tas til orientering




6/16

7/16

10/16

15.3.2016
11/16

Eventuelt

Orientering om omregulering i
Solbergområdet mv.

12/16

Forvaltningsrevisjon - Tilpasset
opplæring Skedsmo

13/16

Overordnet analyse
forvaltningsrevisjon - drøfting av
risikoområder

14/16

Overordnet analyse for
selskapskontroll

15/16
16/16
17/16



Ingen vedtak

Kontrollutvalget tar ikke henvendelse angående omregulering av eiendom til
behandling. For øvrig tar utvalget rådmannens informasjon til orientering.



Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring
til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Utskrift
sendt
 Kommunestyret ber rådmannen forholde seg til opplæringslovens
15.3.16
begrep og krav og tydeliggjøre og presisere «tilpasset opplæring» i
systemer og rutiner for oppfølging av skolene.
 Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette
for at alle skoler skal lykkes med tilpasset opplæring for alle elever
uansett læreforutsetninger.
 Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge
opp rapporten våren 2017.



Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe
videre.



Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med
overordnet analyse og plan for selskapskontroll.



Habilitet i kontrollutvalget
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollrapport 2015 Kontrollutvalget tar saken til orientering.
skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo Saken tas til orientering
Rapportering
kommune fra revisor
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Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til
Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter
fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015.



Ingen vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsberetning
2015 vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.



18/16

Referater

19/16

Eventuelt

21/16

Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskap og årsberetning 2015
Skedsmo kommune

22/16

Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen forholder seg til
Revisjonsbrev nr. 9 årsregnskapet 2015 kommunestyrets vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til
fond.

23/16

Undersøkelse - Eiendomsskatt og
renovasjonsgebyr

24/16
25/16

Orientering fra revisor
Referater

26/16

Overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets
vesentlighetsvurdering

9.5.2016

27/16

20.6.2016 28/16
29/16
30/16

31/16

Eventuelt









Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken i
neste møte.





Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Overordnet analyse 2016 – 2020 for kontrollutvalget i Skedsmo vedtas.









Kontrollutvalget ber om at protokollene føres med eksakt henvisning
til møtested og møterom og funksjon på deltagere.
Utvalget ber videre om å få innkallinger til representantskapsmøter i
selskapet som kommunen eier.
Kontrollutvalget ber sekretariatet formidle et muntlig svar til Eide ifm
henvendelsen. Kontrollutvalget går ikke videre med saken.





Presentasjon av Nedre Romerike
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Oppfølging
av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Brann og Redning
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og vil be om å informasjon
psykisk
helse
rus
Oppfølging
avog
undersøkelse
om
ulovlig bruk av bygg





om etableringen av samarbeid med skatteetaten til høsten

Eiendomsskatt Skedsmo kommune - Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt,
drøfting av mulig bestilling av
og ber revisjonen legge frem en prosjektplan til oktobermøtet.
forvaltningsrevisjon
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32/16



Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til plan for
Plan for forvaltningsrevisjon - utkast forvaltningsrevisjon i henhold til utvalgets drøftinger.
Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til overordnet
analyse og plan for selskapskontroll i henhold til utvalgets drøftinger.



Referater
Orientering fra revisor
Eventuelt
Orientering fra barnevernet i
Oppfølging
av
Skedsmo kommune
forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning,
eiendomsstrategi, drift og
vedlikehold
Plan for forvaltningsrevisjon for

Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Septembermøtet flyttes til 5.9.
Kontrollutvalget tar saken til orientering.





40/16

Overordnet analyse og Plan for
selskapskontroll 2016 – 2020

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

41/16

Henvendelse til kontrollutvalget Unntatt etter offentlighetsloven
Offl § 13

33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16

39/16

42/16

Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll - utkast

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avslutter med dette sin oppfølging
av revisjonsrapporten.

Plan for forvaltningsrevisjon for Skedsmo kommune 2016 – 2020 vedtas Utskrift
med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes
sendt
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
6.9.16
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.
Skedsmo kommune 2016 - 2020 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i
planen.

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon gå inn i henvendelsen og gi
utvalget en oversikt over hvilke problemstillinger som faller inn
under utvalgets ansvarsområde og mandat til neste møte.

Behandlet
i K-styret
12.10.16






Utskrift
sendt
6.9.16

Utskrift
Sekretær bearbeider høringsutkastet i tråd med kontrollutvalgets
drøfting og oversender det til rådmannen med henstilling om at det sendt
Høringsuttalelse til ny kommunelov
6.9.16
innarbeides i kommunens høringsuttalelse.

Behandlet
i F-skapet
28.9.16
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1.

Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Utskrift
Skedsmo kommune vedtas og oversendes kommunen som
sendt
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2017.
6.9.16



Budsjett 2017

43/16

Godtgjørelser
kontrollutvalget
Abonnementer
Møteutgifter
Kurs
Sum kontrollutvalget
Sekretærfunksjonen
Revisjonen
Totalt

Budsjett for kontroll- og
tilsynsvirksomheten 2017

2.

44/16
45/16
46/16
47/16
24.10.16

48/16
49/16
50/16

51/16

140 000
3 000
5 000
35 000
183 000
351 000
3 564 000
4 098 000

Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret
vedrørende budsjettet for Skedsmo kommune 2017.

Oppdragsansvarlig revisors
egenvurdering av uavhengighet
Orientering fra revisor

Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet
tas til orientering.
[Kontrollutvalgettar
tarsaken
sakentiltilorientering.
orientering.
Kontrollutvalget

Referater
Eventuelt
Orientering om 2. tertialrapport
Orientering
om sykefravær
2016
Oppfølging av forvaltningsrevisjon
på Ulovlig bruk av bygg

Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Ingen vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget ber om informasjon om samarbeid med skatteetaten i
1.
Kontrollutvalgets leder, Trine Wollum, er ikke inhabil ved
novembermøtet.
behandlingen av prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av
eiendomsskatt.
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt i
i Skedsmo kommune - prosjektplan
Skedsmo kommune i henhold til prosjektplanen. Revisjonen
gjennomføres innenfor en ramme på 650 timer. Rapporten leveres
10. mars 2017.
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52/16

Henvendelse til kontrollutvalget Unntatt etter offentlighetsloven
Offl § 13

53/16

Selskapskontroll Nedre Romerike
brann og redningsvesen

54/16
55/16

Overordnet analyse for
selskapskontroll 2016 - 2020
Revisjonsåret 2015/2016 rapport
fra Romerike revisjon

56/16

Orientering fra revisjonen

57/16

Referater

58/16

Eventuelt

1. Kontrollutvalget ber revisor redegjøre for kommunens håndtering
av de problemstillinger som er reist i henvendelsen, og de
vurderinger som kommunen har lagt til grunn i denne forbindelse.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse av hvordan
kommunen sikrer at ansatte og folkevalgte er kjent med og
etterlever kommunens etiske retningslinjer.



Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det
fremgår hvilke representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet
følger rapporten. Saken settes opp til ny behandling i neste møte.
Saken
Saken settes
settes opp
opp til
til ny
ny behandling
behandling ii neste
neste møte.
møte.



Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret
2015/2016 til orientering.
Kontrollutvalget tar
tar rapport
rapport fra
fra Romerike
Romerike Revisjon
Revisjon for
for revisjonsåret
revisjonsåret
Kontrollutvalget
2015/2016
2015/2016 til
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget berammer et ekstramøte 13.12. For øvrig tar utvalget
tar sakene til orientering.
Wirums innspill til protokoll og saksliste tas opp som egen sak i neste
møte.









Møteplan for 2017:
6.2
13.3
8.5
19.6
4.9
9.10
27.11
Møtene før sommeren er dagmøter innenfor tidsrammen 8 – 12, mens
møtene etter ferien er ettermiddagsmøter med tidsramme 16 – 20.

6
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

November 2016

Oversikt over saker til behandling 2016
Møte
Følgende
rapporteringlegges
frem fortløpende
I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmerdet
8. f ebruar
Kl. 16

15. mars
Kl. 8 – 12
Møte i Kjerulfsgate
38 Frivilligsentralen

9. mai
Kl. 8 – 12

Saker
Økonomiskrapportering
Rapporterfra andre tilsynsorganer(f.eksFylkesmannen)og
kommunenssvar/oppfølging.
Oversiktover skatteinngangen.
Informasjonfra enhetene/virksomhetene/tjenestene
(spesifisert
under hvert enkelt møte).
Oversikt over kontrollutvalgetssakermed vedtak og oppfølgingenav
disse.
Referater
Overordnetanalyseforvaltningsrevisjon.Samtalemed ordfører om
risikoområderi kommunen.
Nytt FR-prosjekt
Årlig orientering om kommunensbehandlingav tips/varsling.
Årsmelding2015.
Planleggingog gjennomføringav regnskapsrevisjon
i Skedsmofor
revisjonsåret2015.
Engasjementsbrev
fra Romerikerevisjon
Bestillingsdialogpå nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Henvendelsefra LofsbergEidevia FolketsRøst
Rapporteringfra revisjonen
Orienteringfra rådmannenom omreguleringi Sobergområdetsamt
kommentartil henvendelse.
Forvaltningsrevisjonsrapport
på opplæringsområdetref sak35/15.
Referater
Overordnetanalyseforvaltningsrevisjon– kontrollutvalgets
risikovurdering
Overordnetanalyseselskapskontroll
Habilitet i kontrollutvalget.
Sakom kontroll fra Skatteetaten
Rapporteringfra revisjonen.
BesøkKjerulfsgate.
Referater
Kontrollutvalgetsuttalelsetil årsregnskapog årsberetning2015.
rådmannTorsteinLeiroog økonomidirektørErik Nafstadstiller.
Revisjonsbrevnr. 9 Årsregnskapet2015
Undersøkelse– matrikkelenog selvkostområde
.
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møte

November 2016

Saker
Rapporteringfra revisjonen
Overordnetanalyseforvaltningsrevisjon– kontrollutvalgets
vesentlightesvurdering
Eventuelt.

20. juni
Kl. 8 – 12

Ny dato 5.9
Kl. 16

24. oktober
Kl. 16

Presentasjonav NRBR
.
Oppfølgingav forvaltningsrevisjonPsykiskhelseog rus kontrollutvalgetber om en redegjørelseom hvordananbefalingeneer
fulgt opp før sommeren2016.F
Oppfølgingav sak15/15, hvor kontrollutvalgetbedt rådmannen
etablere et samarbeidemed skatteetatenog andre relevanteetater
enn brann og redning,slik at kommunenikke går glipp av
skatteinntekter.
Oppfølgingav undersøkelseEiendomsskattog renovasjonsgebyr.
Planfor forvaltningsrevisjon2016 – 2020– utkast. Ferdig
Overordnetanalyseog Planfor selskapskontroll2016 – 2020– utkast
Rapporteringfra revisjonen.
Referatsaker
Orienteringfra barnervernlederom barneverneti Skedsmo.
Oppfølgingav FRpå plan og bygg: Forvaltningsrevisjonsprosjekt
knyttet til ivaretagelseav kommunaleiendom,ref KU-sak8/14 og
rapport i møtet 19.6.(kl. 16.30)
Overordnetanalyseog Planfor selskapskontroll2016 – 2020
Planfor forvaltningsrevisjon
Henvendelsetil kontrollutvalgetU.off.
Høringsinnspilltil ny kommunelov
Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.
Uavhengighetserklæringer
fra oppdragsansvarlig
revisor for
regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon.
Rapportering fra revisjonen.
o Orienteringom fremdrift i eiendomsskatt-prosjektet.
Referater
Referater
Orienteringom tertialrapporten for 2. tertial.
Orienteringom sykefraværog hvilke tiltak rådmannenhar tatt ibruk
for å reduseredette,
Orienteringom etableringav samarbeidmed skattetetaten– ref
oppfølgingav sak30/16 Undersøkelseav ulovlig bruk av bygg.
Planfor selskapskontroll

Henvendelsetil kontrollutvalget- oversiktover hvilke
problemstillingersomfaller inn under utvalgetsansvarsområde
og
mandat,sak41/16
Rapporteringfra RRIpå ressurser
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Møte

28. november
Kl. 16

13. desember
Kl 16
Middag etter møtet

Ikke berammet

2017

November 2016

Saker
Overordnetrevisjonsstrategifor regnskapsåret2016. Utsatt til nov
Behandlingav plan for forvaltningsrevisjonpå eiendomsskatt
Selskapskapskontroll
i NRBR
Rapporteringfra revisjonen.
o Effektiviseringsarbeidetpå regnskap
Eventuelt
Orienteringom kommunensetiskeregelverk
Overordnetanalyseog plan for selskapskontrolli Skedsmokommune
2016 – 2020
Selskapskapskontroll
i NRBR
Kontrollutvalgsarbeidet– vurderingså langt
Angåendebehandlingav protokoll og sakslisteog saker
Henvendelseom kommunensoppfølgingav ulovlig bruk av bygg
Overordnetrevisjonsstrategifor regnskapsåret2016– utsatt til
desember
Rapporteringfra revisjonen.
Referater.
Kontrollutvalgetønskerå få orientering om utviklingenav SNR,ref.
sak22/15.
Orienteringom effekt av IKT-investeringer,ref Planfor
forvaltningerevisjon.
Henvendelsetil kontrollutvalget– revisorsrapport epost 16.11
HenvendelseangåendeBPA
Kontrollutvalgetsårsplan2017.
Drøfte bestillingav etterrevisjonpå forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning,eiendomsstrategi,drift og vedlikehold(sak
38/16) vår 2017.
Overordnetrevisjonsstrategifor regnskapsåret2016
Rapporteringfra revisjonen.
Referater.
Sakom korrupsjon.
Oppfølgingav tilsyn på samhandling, se sak18/16. Orientering fra
rådmannenknyttet til Fylkesmannens
tilsyn med samhandlingom
utskrivningsklarepasienterfra spesialisthelsetjenesten
til Skedsmo
kommune2015.
Årlig orientering om kommunensbehandlingav tips/varsling(gispå
første møte).
Førstedrøfting av ny forvaltningsrevisjonpå internkontroll. Februar
Samlesakom selskapskontroll.Februar.
Invitere rådmannetil møtet i februar.
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Skedsmo kemnerkontor

oktober 2016

Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog

Denne måneden

Rælingen
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Fet
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Nittedal
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Skedsmo
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Sørum
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Eidskog
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Aurskog
Høland
Skatteinngang
Avvik i kroner
Avvik i prosent

Faktisk
5 274 636

Faktisk
2 367 236

Faktisk
5 209 844

Faktisk
11 874 576

Faktisk
3 518 191

Faktisk
1 142 195

Faktisk
3 081 982

Akkumulert

Budsjett
3 500 000

I fjor
3 262 145

Hittil i år
Hittil i budsjett
391 451 479
384 200 000

Hittil i fjor
357 963 526

1 774 636

2 012 491

7 251 479

33 487 953

50,7%

61,7%

1,9 %

9,4 %

Budsjett
2 500 000

I fjor
4 522 263

Hittil i år
Hittil i budsjett
260 273 967
252 750 000

Hittil i fjor
237 090 428

-132 764

59 440

7 523 967

23 183 539

-5,3%

2,6%

3,0 %

9,8 %

Budsjett
4 800 000

I fjor
4 522 263

Hittil i år
Hittil i budsjett
562 524 117
546 615 000

Hittil i fjor
518 964 037

409 844

687 581

15 909 117

43 560 080

8,5 %

15,2 %

2,9 %

8,4 %

Budsjett
10 000 000

I fjor
9 247 984

Hittil i år
Hittil i budsjett
1 234 410 664
1 227 400 000

Hittil i fjor
1 134 308 003

1 874 576

2 626 592

7 010 664

100 102 661

18,7 %

28,4 %

0,6 %

8,8 %

Budsjett
2 250 000

I fjor
2 017 517

Hittil i år
Hittil i budsjett
388 963 613
386 000 000

Hittil i fjor
342 064 340

1 268 191

1 500 674

2 963 613

46 899 273

56,4 %

74,4 %

0,8 %

13,7 %

Budsjett
880 000

I fjor
956 857

Hittil i år
Hittil i budsjett
97 408 658
82 500 000

Hittil i fjor
89 615 361

262 195

185 388

14 908 658

7 793 297

29,8%

19,4 %

18,1 %

8,7 %

I fjor
1 341 181

Hittil i år
Hittil i budsjett
283 493 204

Hittil i fjor
262 831 545

Budsjett

1 740 801

20 661 659

129,8 %

7,9%
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Arbeidsgiverkontroll
Mål antall
kontroller

Gjennomførte
kontroller

Endring
inntektsgrunnlag

Endring avgiftsgrunnlag

222

189

45 767 997

26 399 733

Alle kommuner + A-H
(unntatt Eidskog)

Gebyrinntekter (unntatt Eidskog og Aurskog Høland)
Denne måned
513 890
38 392

Gebyr skatt
Gebyr inkasso

Hittil i år
2 290 977
527 145

Budsjett til nå
2 041 585
349 986

Avvik
249 392
177 159

Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)
Antall nye
saker
Denne måned
Hittil i år

Beløp nye saker

331

2 006 233

1453

12 721 640

Antall løpende
saker fra 2016

Beløp løpende
saker

590

Løsningsgrad,
innbetalt (tom foreg.
mnd)

2 924 717

84 %

Analyse av skatteinngangen.
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er
ikke lik total skatteinngang for kommunen):
Innbetalt
forskuddstrekk fra
arbeidsgivere i andre
kommuner
2016
2015

Rælingen
Fet
Nittedal
Skedsmo
Sørum
Eidskog
Aurskog H

Endring i %
2015-2016
Rælingen
Fet
Nittedal
Skedsmo
Sørum
Eidskog
Aurskog H

Innbetalt forskuddstrekk
fra arbeidsgivere i egen
kommunen

Innbetalt restskatt
fra personer

Innbetalt forskuddsskatt
fra personer

2016

2015

2016

2015

2016

2015

612

487

335

430

3 615

1 891

1 002

568

232

158

292

305

1 395

1 620

498

258

428

545

1 468

894

3 378

2 221

990

981

337

235

2 160

1 948

7 306

5 963

2 881

1 515

357

315

699

588

2 861

1 664

740

533

63

80

154

45

666

633

289

251

245

61

162

349

2 566

2 088

663

392

Innbetalt
forskuddstrekk fra
arbeidsgivere i andre
kommuner

Innbetalt forskuddstrekk
fra arbeidsgivere i egen
kommunen

Innbetalt restskatt
fra personer

Innbetalt forskuddsskatt fra
personer

25,6

-22,1

91,2

76,4

46,9
-21,5

-4,3
64,2

-13,9
52,1

93,0
0,91

43,4

10,9

22,5

90,2

13,3

18,9

71,9

38,8

-21,2

242,2

5,2

15,1

301,6

-53,6

22,9

69,1
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INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016
Kommune

FS 2015
98,7
98,5

RS 2014
93,1
88,2

FT 2015
99,9
99,9

AG 2015 Rest 2014
99,7
98,5
99,8
100

Mål
0227

Fet

0228

Rælingen

98,4

88,1

99,9

99,7

98,4

0231

Skedsmo

97,9

91,1

99,8

99,7

99,4

0226

Sørum

99,3

95,0

99,8

99,6

99,6

0233

Nittedal

98,9

94,9

99,9

99,8

97,8

∑ Kemnerkontoret

(uten AH og E)

98,6 %

91,5 %

99,9 %

99,7 %

99,0 %

0420

Eidskog

98,9

93,0

99,9

99,7

99,9

0221

Aurskog H.

98,2

93,6

99,9

99,8

99,0

0229

Enebakk

98,6

94,1

99,9

99,8

99,5

0230

Lørenskog

98,6

92,9

100

99,9

99,8

0235

Ullensaker

98,6

90,8

99,9

99,9

98,7

Kommentar til resultatene
Vi har nådd 4 av 5 innfordingmål, så resultatene er bra. Dette er en mellommåned, slik at avvikene mot fjoråret
skyldes enkeltrestanser i restskatten. Det er ikke kjørt endelig marginoppgjør for skatteåret 2015 denne måneden.
Dette vil komme i november, sammen med effekten av endelig fordelingstall.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00218-18
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2016

EVENTUELT
Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen forslag til vedtak fremmes
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