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17/2015 Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS 
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10.9.15 

 
Saksbehandler 

• Øystein Hagen  
 
Saksdokumenter 

• Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS)  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomfører kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll. Bakgrunn for 
eierskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 2014 – 2016. I tillegg 
har kontrollutvalget i Rælingen bedt om en orientering om status/plan for 
avvikling av NRV og RA-2. 
 
Begge selskapene er besluttet avviklet. Virksomheten skiller seg fra andre 
selskaper som har som formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne 
eierskapskontrollen er derfor gjort noe avgrenset i forhold til en ordinær 
eierskapskontroll. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 
 
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Status/plan for avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin 
bestilling. 
 
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
Samtlige eiere har utarbeidet eiermelding. Tilbakemeldingene fra eierne viser 
at de også er kjent med innholdet i de respektive eiermeldinger. Den viser også 
at samtlige eiere etterlever de føringer som er gitt dem i eiermelding og av 
kommunestyre eller formannskap, på selskapets generalforsamling. 
 
Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eierne orienteres 
om sentrale saker relatert til realiseringen av eiendeler og status for 
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avviklingen. Det fremgår også at det ikke er kommet innsigelser fra eierne ved 
behandlingen av disse sakene. 
 
Status/plan for avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin 
bestilling. 
Fremdriftsplanen for avviklingen legger opp til at NRV AS avvikles i 2017, mens 
RA-2 AS, på grunn av utviklingsprosjektet i Strandveien 1, først planlegges 
avviklet i 2020 – 2024, avhengig av hvor fort salgsprosessen går. Revisjonen 
konstaterer at RA-2 AS, frem til prosjektet i Strandveien 1 er gjennomført, vil 
være et eiendomsutviklingsselskap, og ikke kun selge ut selskapets eiendeler.  
Det vil knytte seg økt risiko ved denne type utviklingsprosjekt samtidig som 
muligheten til å skape verdier også øker. Dette er eierne kjent med gjennom 
løpende rapportering om status, både på orienteringsmøter og 
generalforsamlinger. 
 
Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger 
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at eiene ikke fører tilfredsstillende 
kontroll med sine eierinteresser.  
 
Slik revisjonen vurderer det endres formålet i Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS 
(nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap. Formålet 
endres fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere 
avløpsselskapet, til et selskap som skal utvikle eiendom med tanke på videre 
salg. 
 
Revisjonen mener at selskapet bør tas stilling til om det bør gjøres opp status 
overfor innbyggerne/abonnementene før selskapet Strandveien 1 AS går videre 
med sine planer om utvikling og realisering av eiendommen. Slik revisjonen 
oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke 
vært skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 AS 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. 
 
Revisjonen har ingen konkrete anbefalinger som er egnet til å forbedre 
eieroppfølgingen vesentlig. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre  
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1  INNLEDNING 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert
1
 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt 

av kontrollutvalgene / kommunestyrene i eierkommunene. 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. 

 

I kontrollutvalgsmøte i Rælingen den 19.06.2012 ble det i tillegg fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status / plan for avvikling i NRV og RA-22. 

 

Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 

eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger samt 

besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling. Kontrollen skjer innenfor rammene av 

kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  

 

Behandlingen av de to selskapene vil i denne rapporten skje samlet til tross for at de utgjør to 

selvstendige rettssubjekt og har ulik eierstruktur. Dette på grunn av selskapenes nære 

administrative og organisatoriske tilknytning med stor grad av fellesfunksjoner. I de tilfeller vi finner 

forskjeller relevant for eierskapskontrollen, vil disse nevnes særskilt. I det følgende vi de bli omtalt 

som «Selskapene». 

 

I tillegg er begge selskapene besluttet avviklet. Virksomheten vil således skille seg fra en 

tjenesteleverandør som har som formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne forskjellen medfører at 

problemstillingene i herværende kontroll avgrenses noe i forhold til en ordinær eierskapskontroll.  

Kontrollen tar på denne bakgrunn sikte på å besvare følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

 

Problemstilling 2: 

                                                

 

 
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.  
 
2
 RA-2 AS endret navn til Strandveien 1 AS på generalforsamling 2015. 
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Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling 

En senere bestilling til selskapet fra administrasjonen i Rælingen rettet følgende spørsmål til 

Selskapenes generalforsamling: 

 

 Avtalen med daglig leder om godtgjørelse, og den samlede godtgjørelsen som daglig leder 

mottar. 

 Styrets arbeid med eiendomsutviklingsprosjektet. 

 En samlet oppdatert oversikt over opprydningsutgifter og opprydningsinntekter og videre 

framdrift i arbeidet. 

 En redegjørelse for pågående sak vedrørende korrigering av merverdiavgiftsforhold. 
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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 Selskapene, 

styrene og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 

eierstyringen. Når dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbilde 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 ordførerne som 

representanter for eierne. Alle besvarte undersøkelsen. I tillegg ble det sendt egen 

spørreundersøkelse til styreleder, som også er besvart.  

 

Det er også gjennomført intervju med daglig leder for Selskapene, Dag Jørgensen.  

 

Rapporten har vært på høring hos daglig leder, styret og eiere. Vi har i denne sammenheng mottatt 

innspill fra daglig leder rundt fakta. Disse er innarbeidet i rapporten.  

 

 

  

http://www.purehelp.no/
file://///vmskinfil02/../Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no
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3 NÆRMERE OM «SELSKAPENE» OG STATUS  

Bakgrunnen og den eldre historikken til Selskapene forutsettes i det vesentlige kjent. 

 

Overføringen av driften i Selskapene til NRV IKS og NRA IKS ble foretatt i forbindelse med 

stiftingen av disse i 2008.  

 

På ekstraordinær generalforsamling i Selskapene den 29.11.2011 ble de gjenstående aktivaene i 

selskapene besluttet realisert og selskapene besluttet avviklet etter omforente prinsipper. 

Prinsippene var resultatet av et større utredningsarbeid gjennomført av eierkommunenes rådmenn 

og daglig leder i selskapene.  

 

På generalforsamling i Selskapene 19. juni 2014 ble det besluttet med utgangspunkt i prinsippene 

for fordeling av aktivaene å fusjonere NRV AS og RA-2 AS.  

 

Dette vedtaket ble på generalforsamling i Selskapene 23. juni i år reversert og isteden ble det 

besluttet å splitte aksjene i RA-2 i 1000 og deretter fordele aksjene mellom de seks 

eierkommunene. Årsaken til at Nittedal, Fet og Sørum tildeles aksjer i RA-2 AS er at eiendommen 

Strandveien 1 reelt sett eies3 av begge selskapene, selv om RA-2 AS står som formell eier av 

eiendommen. Basert på de prinsippene som er gitt, har man kommet fram til følgende fordeling i 

prosent: 

 

- Skedsmo  42,84 

- Lørenskog  29,84 

- Rælingen 13,60 

- Nittedal   8,56 

- Fet    2,36 

- Sørum    2,71 

 

Formålet med dette var å strukturere eierskapet slik at dette reflekterer den fordelingen av 

restverdiene som var vedtatt. Det ble videre antatt at denne modellen ville være mer hensiktsmessig 

å gjennomføre enn den først vedtatte fusjonen. 

 

I NRV AS er det per i dag ingen eiendeler av økonomisk verdi utover bankinnskudd og fordringer, til 

sammen kr 43 639 000,-. Det som gjenstår før avvikling av selskapet kan skje, er overføring av i alt 

20 dammer til kommunene. Dette er planlagt utført innen utløpet av 2017. Det er antatt at det vil 

være kostnader på ca. 23 millioner kroner forbundet med rehabilitering, graving etc. før overføringen 

kan gjennomføres, se mer informasjon vedlegg 1.  

                                                

 

 
3
 Dette er det enighet om blant eierne.  
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RA-2 AS eier per i dag Strandveien 1 i Skedsmo kommune, med unntak av den del av eiendommen 

som per i dag benyttes av NRV IKS og NRA IKS. Utover dette består aktiva i selskapet av 

bankinnskudd og fordringer, til sammen kr 77 000 000,-. I tillegg varige driftsmidler på kr 

12 800 000,-. Det er ikke kjent om eiendommen Strandveien 1 er helt nedskrevet. Det er antatt at 

utvikling av denne eiendommen vil utgjøre vesentlige merverdier. Det er innledet et arbeid med 

utvikling av eiendommen og forslag til reguleringsplan ventes behandlet av Skedsmo kommune i 

2015.   

 

På generalforsamling i RA-2 AS i juni i år skiftet selskapet navn til Strandveien 1 AS. 
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4 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 

SELSKAPENE? 

4.1 Innledning 

Som nevnt innledningsvis i rapporten skiller Selskapene seg fra ordinære selskap ved at de skal 

avvikles, de har ingen operativ drift. Selskapenes formål er realisering av eiendeler. En ordinær 

tilnærming til vurdering av eierskapet, herunder vurdering av KS anbefalinger for eierstyring og 

eiermeldinger, er ikke så relevant for denne kontrollen som ellers. Vi vil i det følgende derfor kun 

legge vekt på tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen fra eiere, styrene og intervjudata fra daglig 

leder rundt praktisering av eierstyring. Vi benytter oss av de øvrige kilder der det anses 

hensiktsmessig. 

 

Kapittelet belyser problemstilling nr. 1. 

 

 

 

 

 

4.2    Oppfølging av eierinteresser 

Formålet med Selskapene er slik det fremgår over; å realisere eiendelene og fordele verdiene 

mellom eierne etter omforente, fastlagte prinsipper. At formålet etterleves bekreftes senest på 

generalforsamling i RA-2 AS i juni i år, hvor det ble foretatt en aksjesplitt for å sikre hver 

eierkommune det antall aksjer som reflekterer den andel av verdiene det var enighet om da dette 

ble besluttet i 2011. 

 

Når det gjelder valg av selskapsform har det ikke vært aktuelt å endre denne etter at driften ble 

flyttet over i de nye interkommunale selskapene og arbeidet med realisering av eiendeler ble 

påbegynt.  

 

Samtlige eiere har utarbeidet eiermelding. Tilbakemeldingen fra eierne viser at de også er kjent med 

innholdet i de respektive eiermeldingene. Den viser også at samtlige eiere etterlever de føringer 

som er gitt dem i eiermelding og av kommunestyre eller formannskap, på selskapets 

generalforsamling.  

 

På spørsmål om hvordan det innvirker på generalforsamlingens beslutningsevne at aksjonærene 

møter med bundet mandat, fremhevet flere av representantene det problematiske ved dette. Den 

begrensede muligheten til å kunne realitetsbehandle saker på generalforsamlingen fordi spørsmålet 

var avgjort på forhånd er særlig et element som fremheves som negativt. Et annet er at det ved å 

forholde seg til et bundet mandat, basert på saksforberedelsen i eierstyringssekretariatet, reelt sett 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

 

 

 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 9 

vil være rådmennene som blir beslutningstagere. Videre blir det presisert at bundet mandat blir 

særlig problematisk i de tilfeller en av aksjonærene stiller med et annet mandat enn de øvrige. 

 

Tilbakemeldingen viser videre at den manglende realitetsbehandlingen av saker på 

generalforsamlingen svekker samarbeidet mellom eierne. Også i denne sammenheng blir det 

fremhevet at det er uheldig at det er rådmennene i eierstyringssekretariatet som legger føringer for 

eiernes beslutninger og at ikke vedtakene er koordinert på en måte som gjør det mulig for eierne å 

samarbeide i forkant av møtene. Det er videre blitt fremhevet at resultatet av dette er at den 

politiske styringen blir for svak.  

 

Når det gjelder kunnskap om eget mandat for eierne på generalforsamling, svarte fem av seks at de 

i stor grad var kjent med dette, mens en svarte i noen grad. 

 

På spørsmål om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks, svarte fire at de var kjent 

med dette og at instruksen ble etterlevd. To svarte at de ikke var kjent med om det forelå 

styreinstruks. 

 

Når det gjelder spørsmålet om det er etablert kriterier for valg og sammensetning av styret, svarte 

fire av seks at de var kjent med dette, mens en svarte nei og en ikke visste. Det var også ulik 

oppfatning blant eierne om de var kjent med om det ble gjennomført styreevaluering. Fra styrets 

besvarelse fremgår det at det ikke gjennomføres styreevaluering. Disse to forholdene viser at det 

ikke er en entydig oppfatning blant eierne om to vesentlige forhold i en eieroppfølging. 

 

Om styret dekker eiernes informasjonsbehov ble besvart bekreftende av alle eierne hvor fire mente i 

stor grad, mens to mente i noen grad.  

 

Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eierne orienteres om sentrale saker 

relatert til realiseringen av eiendeler og status ved avviklingen. Det fremgår også  at det ikke er 

kommet innsigelser fra eierne ved behandlingen av disse sakene.  
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5 NÆRMERE OM STATUS VED AVVIKLINGEN 

I dette kapittelet belyses problemstilling 2: 

 

Status / plan på avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling. 

 

I etterkant av kontrollutvalgets bestilling har administrasjonen i Rælingen kommune henvendt seg til 

selskapenes generalforsamling med spørsmål om å få utdypet følgende forhold: 

- Avtalen med daglig leder om godtgjørelse, og den samlede godtgjørelsen som daglig 

leder mottar. 

- Styrets arbeid med eiendomsutviklingsprosjektet. 

- En samlet oppdatert oversikt over opprydningsutgifter og opprydningsinntekter og videre 

framdrift i arbeidet. 

- En redegjørelse for pågående sak vedrørende korrigering av merverdiavgiftsforhold. 

 

Informasjonen i dette kapittelet bygger i hovedsak på en presentasjon gitt av daglig leder i 

Selskapene til eierne på selskapenes generalforsamling i juni i år, se vedlegg 1. 

 

Daglig leder har inngått en konsulentavtale med Selskapene for løpende bistand. I perioden oktober 

2005 til april 2009 har Selskapene betalt i alt kr 7 793 000,- til ledelse (samlet for drift og 

granskning). I perioden april 2009 til mai 2015 har Selskapene betalt kr 9 921 000,- til daglig 

ledelse, se vedlegg 1. 

 

Når det gjelder styrenes arbeid med eiendomsutviklingsprosjektet er det sendt inn et forslag til 

reguleringsplan som ventes behandlet i løpet av høsten. I forslaget legges det opp til å bygge ut et 

område på totalt 85 mål, hvor 42 av disse utgjør utfylling av nytt areal i elven. Det planlegges 

utviklet i alt 1500 boliger hvor salgstrinn en og to begynner vår/sommer 2016. 

 

De totale opprydningsutgiftene siden oktober 2005 beløper seg til kr 64 634 000,- for Selskapene. 

Inntektene (erstatninger) utgjør kr 113 729 000,-. I tillegg er det en gevinst på salg av eiendom på kr 

107 451 000,-. Fremdriftsplanen for avviklingen, se vedlegg 1, legger opp til at NRV AS avvikles i 

2017, mens RA-2 AS, på grunn av utviklingsprosjektet i Strandveien 1, først planlegges avviklet i 

perioden 2020-24, avhengig av hvor fort salgsprossen går. Revisjonen konstaterer i denne 

sammenheng at RA-2 AS, frem til prosjektet i Strandveien er gjennomført, vil være et 

eiendomsutviklingsselskap, og ikke kun selge ut selskapets eiendeler. Det gjøres i denne 

sammenheng oppmerksom på at det vil knytte seg en økt risiko ved denne type utviklingsprosjekt 

samtidig som muligheten til å skape verdier også øker. Dette er eierne kjent med gjennom løpende 

rapportering om status, både på orienteringsmøter og generalforsamlinger.   

 

Status på eiendommen i Sør-Afrika er uforandret. Den driftes som jakteiendom. Selskapet jobber 

med å utarbeide en forretningsplan som kan synliggjøre verdiene for en potensiell kjøper av det 

selskapet som eier eiendommen. 
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Mva-oppgjøret på ca. MNOK 20 til Rælingen er gjennomført i juli i år, etter at Skatt Øst godkjente 

dette. 

 

I tillegg ble tvist vedrørende betaling av kjøpesum, etter salget av en borerigg, behandlet i juni/juli i 

år ved hovedforhandling i Borgarting Lagmannsrett. Det foreligger nylig dom i saken. Selskapene 

vant fram med sitt syn, men egne saksomkostninger måtte bæres av partene .  
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6 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 

ANBEFALINGER 

Vurderinger 

Våre undersøkelser har ikke avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører tilfredsstillende kontroll 

med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. 

 

Vi har imidlertid avdekket at eieroppfølgingen når det gjelder kriterier for valg og sammensetning av 

styrene og kunnskap rundt styreevaluering avviker noe mellom eierne. Det er allikevel, med 

utgangspunkt i eiernes klare målsetning om realisering og avvikling av selskapene, grunn til å anta 

at dette ikke svekker eiernes anledning til å samarbeide om og nå denne målsetningen. 

 

En annen problemstilling som besvarelsene fra eierne bragte opp, 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. RRI skal imidlertid ikke ta stilling til dette. 

 

Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende både for 

kontrollutvalgets bestilling og bestillingen fra Rælingen kommune.  

 

Vi kan ikke se at presentasjonen fra daglig leder utelater å besvare de problemstillinger som ble 

reist på en tilfredsstillende måte. Dette synet ble også bekreftet av rådmannen i Rælingen kommune 

på vegne av ordføreren etter presentasjonen. 

 

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.  

 

Revisjonen mener at selskapet bør ta stilling til om det bør gjøres opp status overfor innbyggerne / 

abonnentene før selskapet Strandveien 1 AS går videre med sine planer om utvikling og realisering 

av eiendommen. En slik status vil gi grunnlag for å etablere et skille mellom de midlene som skal 

tilbakeføres selvkostområdene og det som vil være en ren gevinst for selskapet ved et senere salg. 

Slik vi oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært 

skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 AS kan bli klassifisert som næringsvirksomhet. En 

verdivurdering av eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en 

mulig skattepliktig gevinst ved senere salg av eiendommen. En takst som viser verdistigningen av 

eiendommen i den tiden den ble eid av renseanlegget og senere opprydningselskapet bør også av 
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den grunn fastsettes. Revisjonen gjør oppmerksom på at vi ikke har foretatt undersøkelser rundt 

hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder disse spørsmålene.      

 

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen har revisjonen ingen konkrete anbefalinger som 

er egnet til å forbedre eieroppfølgingen vesentlig, utover de enkeltstående funn som er bemerket i 

rapporten. 

 

 

Jessheim, 02.09.2015 

          
 

Nina Neset         Øyvind Schage Førde 

daglig leder        advokat 
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VEDLEGG 1. GENERALFORSAMLING 2015 

 
 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 15 

 
 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 16 

 

 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS) Side 17 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 18 

  
 

 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 19 

 

 
 

 

  

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 20 

 
 

 

 
 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS) Side 21 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS) Side 22 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS) Side 23 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS) Side 24 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS) Side 25 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 26 

VEDLEGG 2: SPØRREUNDERSØKELSE 

Spørreundersøkelse ble sendt ut ved bruk av questback til eierrepresentanter og styret i NRV AS. 

Egenerklæring – eierrepresentanter i NRV AS følger vedlagt nedenfor. Deretter følger 

Egenerklæring – styret i NRV AS. 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre 

Romerike (SNR). 
10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) – organisering og virksomhetsstyring (tidligere utsendt medlemmene), 
ble det gjennomført et arbeidsmøte for lederne av kontrollutvalgene i SNR-
kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra kontrollutvalget i Sørum (sak 
26/2015). 

Møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal legge frem en sak om 
mulig felles undersøkelse med utgangspunkt i rapporten og forhold omtalt i 
pressen. 

Undersøkelsen skal ikke ta for seg fremtidig organisering av SNR da dette 
tilligger SNRs styre. De forhold som ønskes belyst er forhold som er 
fremkommet i pressen, herunder: 

• Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia
• Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke

kjente til bruken av 2 mill. kroner
• Påstand om rolleblanding

En eventuell undersøkelse vil bli bestilt fra Romerike Revisjon IKS, og 
ressursene tas fra kontrollutvalgets timer til forvaltningsrevisjon.  

Det legges opp til en drøfting av initiativet og prosjektets innhold i møtet. 

Saken legges frem uten innstilling.  
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
19/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Rapport revisjonsåret 2014/2015 (ettersendes medlemmene).

Saksopplysninger 
Romerike Revisjon IKS (RRI) legger frem en rapport for revisjonsåret 
2014/2015. Revisjonsåret strekker seg fra juni til juni, og det er av den grunn 
rapportert til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  

Rapporten inneholder en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, 
hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Nittedal 
kommune.  

Rapporten ettersendes medlemmene og legges ved protokollen. 
Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 
20/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 

2016. 
10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag 
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, 
møteutgifter og kurs. Det er ikke foreslått noen endring i forhold til 
kontrollutvalgets virksomhet i 2015. Beregning av godtgjørelse til 
kontrollutvalget er basert på syv møter i året.        

Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette ble vedtatt i representantskapets møte 27.8.15. I vedtaket er Romerike 
Revisjon IKS totale budsjettramme satt til kr 25 086 000. Betalingsmodellen 
bygger på et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter 
innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For Nittedal kommune er 
det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 1 923 982.       

I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et 
ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av 
tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler i  
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selskapsavtalen § 6. For Nittedal kommune er det ekstra driftstilskuddet for 
2016 satt til kr 42 000. 

Nittedal kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 1 923 982  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 42 000  
Samlet tilskudd 2016 = kr 1 965 982 

Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 

Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette ble vedtatt i representantskapets møte 27.8.15. I vedtaket er ROKUS 
totale budsjettramme satt til kr 2 972 000. Betalingen fra kommunene er 
fordelt med 40 % etter folketall og 60 % er fordelt likt og blir justert etter 
medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60 % etter folketall og 40 % 
etter medgått tid. For Nittedal kommune sin del vil dette utgjøre kr 221 270.   

Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 

Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 63 400 63 400 
Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 
Arbeidsgiveravgift  8 900 8 900 
Abonnementer 3 000 3 000 
Møteutgifter 2 000 2 000 
Kurs  35 000  35 000 
Sum 187 300   187 300 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 221 270 211 408 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 965 982 1 956 720 

2 374 552 2 355 428 
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal

kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til
ordningen for 2016.

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 63 400 63 400 
Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 
Arbeidsgiveravgift  8 900 8 900 
Abonnementer 3 000 3 000 
Møteutgifter 2 000 2 000 
Kurs  35 000  35 000 
Sum 187 300   187 300 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 221 270 211 408 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 965 982 1 956 720 

2 374 552 2 355 428 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende
budsjettet for Nittedal kommune 2016.

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

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Nittedal kommune
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1 INNLEDNING  
 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 20 skal representantskapet en gang i året vedta 
selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår og skal gi en realistisk oversikt 
over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og 
finansieringen av disse. 
 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17.12.1999 
er det gitt utfyllende bestemmelser om årsbudsjettet. Et fullstendig årsbudsjett skal bestå av en 
resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan 
som resultatregnskapet. Det skal også utarbeides oversikt over investeringer i budsjettåret og 
hvordan disse skal finansieres. 
 

1.1 Forutsetninger 

I årsbudsjettet for 2016 er det er lagt til grunn en lønns- og prisvekst med 3 %. Tilskuddet fra 
kommunene er justert tilsvarende. De årlige tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele 
omsetningen til selskapet. Hvis denne inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling i 
selskapet så vil dette på sikt få stor negativ betydning for selskapets drift. Lønnskostnadene binder 
opp ca. 80 % av totale kostnader i selskapet. Selskapet satser på å videreutvikle seg når det gjelder 
bruk av IKT som et viktig verktøy for å effektivisere revisjonens tjenester. 
 
Budsjettet og økonomiplanen er i tråd med de økonomiske forutsetningene som kommunestyrene la 
til grunn ved etablering av selskapet og vedtatt selskapsavtale. Videre vil selskapet, i tråd med 
forutsetningene, ikke få noen realvekst samtidig som revisjonsvolumene øker i kommunene i takt 
med den sterke befolkningsveksten i regionen. I økonomiplanen er det benyttet 2016-kroner, med 
videreføring av dagens aktivitetsnivå.  
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
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2 MÅL OG STRATEGIER 

2.1 Formål  

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i deltakerkommunene. 
Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 

- veilede om regelverk m.m. 

- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 

2.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, 
med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og 
administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et 
velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav 
på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger. 
Tillit er avgjørende for at kommunene skal makte denne oppgaven på tilfredsstillende vis. Blant de 
viktigste forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legalitet, bærekraft, effektivitet og åpenhet. 
Kontroll og tilsynsapparatet er viktig for tilliten til kommunene.    
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Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 

Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Aktiv i markedet 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  
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3 BUDSJETT 2016 

Budsjettet for 2016 er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet. (Rapporten om 
etablering av Romerike revisjon og selskapsavtalen.)    

3.1 Driftsbudsjett 2016 

Tabellen under viser driftsbudsjettet for 2015 og 2016. 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 

Andre salgs- og leieinntekter         -1 330 000         -1 712 825       -382 825 

Overføringer med krav om motytelser       -22 845 340       -23 000 422       -155 082 

Rammetilskudd fra staten 

Andre statlige overføringer 

Andre overføringer 

Inntekts- og formuesskatt 

Eiendomsskatt 

Andre direkte og indirekte skatter 

Sum driftsinntekter     -24 175 340     -24 713 247     -537 907 

DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter         14 590 000         15 572 000        982 000 

Sosiale utgifter          4 950 000          5 500 000        550 000 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteprod.          4 280 436          3 779 000       -501 436 

Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 235 000 235 000 -   

Overføringer 

Avskrivninger 

Fordelte utgifter 

Sum driftsutgifter       24 055 436       25 086 000   1 030 564 

Brutto driftsresultat -119 904 372 753        492 657 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 

Finansinntekter 

Renteinntekter og utbytte -70 000 -183 753       -113 753 

Gevinst finansielle instrumenter 

Mottatte avdrag på lån 

Sum eksterne finansinntekter -70 000          -183 753     -113 753 



ROMERIKE REVISJON IKS 

VEDTATT AV STYRET I RRI 16.06.2015 Side 5 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

Finansutgifter 

Renteutgifter og låneomkostninger 35 000 15 000        -20 000 

Tap finansielle instrumenter 

Avdragsutgifter 104 904 96 000          -8 904 

Utlån 

Sum eksterne finansutgifter 139 904 111 000       -28 904 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 69 904 -72 753     -142 657 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat -50 000 300 000        350 000 

AVSETNINGER 

Bruk av avsetninger 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk         -1 805 005     1 805 005 

Bruk av disposisjonsfond -350 000       -350 000 

Bruk av bundne fond 

Sum bruk av avsetninger       -1 805 005          -350 000   1 455 005 

Avsetninger 

Overført til investeringsregnskapet 50 000 50 000 -   

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

Avsatt til disposisjonsfond          1 805 005    -1 805 005 

Avsatt til bunde fond 

Sum avsetninger         1 855 005 50 000  -1 805 005 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk   -     -   -   

3.2 Inntekter 

Tilskudd fra kommunene 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra kommunene. Budsjettet for 2016 er satt 
opp i tråd med de økonomiske rammene som er satt for selskapet. Dette innebærer at tilskuddet fra 
kommunene kun skal justeres med forventet lønns- og prisvekst for kommende år. Budsjettet legger 
opp til en lønns- og prisvekst med 3 %, tilskuddene for 2016 er justert tilsvarende.  

Tilskuddene kommunene betaler består av en gradert fast del og en variabel del.  Begge bygger på 
folketall i kommunen. Den faste delen skal kun endres dersom folketallet endres vesentlig i en eller 
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flere kommuner. I perioden 2012 til 2016 er folketallet økt i alle kommunene på Romerike. 
Endringen kommunene mellom er ikke vesentlig. Det er således ikke behov for å justere det faste 
grunnbeløpet. 

Det variable tilskuddet skal i følge selskapsavtalen revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i 
folketallet per 01.01. Folketallet per 01.01.2015 er lagt til grunn for beregning av tilskuddene for 
2016. 

Gjenstående etableringstilskudd er kr 0,5 mill. for 2016, dvs. en reduksjon fra kr 1 mill. for 2015. 

Andre inntekter 
Selskapet utfører revisjonstjenester for interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd. I 
tillegg kan selskapet påta seg oppdrag for andre. Disse inntektene økes med kr 0,4 mill. i forhold til 
budsjett 2015.  Økningen er delvis basert på at RRI har fått flere oppdrag, videre vil vi delta i 
konkurranser om oppdrag som ligger i vårt område. Vi får også forespørsel om å utføre enkelte 
tilleggsoppdrag for kommuner og selskaper som vi reviderer i dag.  

3.3 Utgifter 

Lønn 
Lønn utgjør i overkant av 80 % av selskapets kostnader. For 2016 legger budsjettet opp til en vekst 
med 3 %.  Lønnspostene i budsjettet øker med rundt kr 1,5 mill. Økningen er knyttet til generell 
lønnsvekst og økte pensjonskostnader for en som gikk av med AFP i 2015. Den vakante stillingen 
erstattes med leder for avdeling for regnskapsrevisjon. Merkostnaden knyttet til lederstillingen skal 
dekkes inn ved økning av andre inntekter.   

Driftsutgifter 
Andre driftsutgifter utgjør kr 4 mill. i året. Faste utgifter som husleie, rengjøring, drift av IKT, 
regnskapsføring og kontingenter utgjør størstedelen av disse kostnadene. Et revisjonsselskap er 
pålagt å følge et etterutdanningsløp, hvor det settes et minstekrav til antall timer med etterutdanning 
for de ansatte. Kursbudsjettet er av den grunn en større post i budsjettet. 

Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter på ledig likviditet og avdrag og renter på lån. Selskapet tok 
opp lån på kr 0,5 mill. i 2014 som ble utbetalt i 2015, med en nedbetalingstid på 5 år. Videre er det 
overført kr 50 000,- til investeringsregnskapet som benyttes til egenkapitalinnskudd i KLP.  
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4 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 

4.1 Årlige tilskudd fra kommunene 

Tilskuddene er fastsatt i tråd med selskapsavtale og rapporten om å etablere Romerike revisjon 
IKS.    

Betalingsmodellen som ble valgt for å fastsette tilskuddene fra kommunene er todelt og bygger på 
et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter innbyggertall. Grunnbeløpet er satt for å 
regulere de skjevhetene som oppstår dersom tilskuddet kun beregnes etter folketall. Modellen er i 
samsvar med den tilbakemelding som ble gitt i en spørreundersøkelse blant rådmenn, ordførere og 
kontrollutvalgsledere, der et stort flertall mente at en framtidig sammenslått revisjonsordning burde 
finansieres gjennom faste og forutsigbare størrelser. Flertallet svarte at et fast grunnbeløp og resten 
fordelt etter innbyggertall var å foretrekke. 

Under gjengis de årlige tilskuddene slik de fremgår av eieravtalen. Det er lagt opp til at tilskuddene 
for 2015 og 2016 legges på samme nivå, men justeres med lønns- og prisvekst i perioden. 

Tilskudd 2014 2015 2016

Refusjon Skedsmo kommune -3 426 000       -3 494 520    -3 660 468    

Refusjon Lørenskog kommune -2 610 000       -2 662 200    -2 739 435    

Refusjon Nittedal kommune -1 836 000       -1 872 720    -1 923 982    

Refusjon Rælingen kommune -1 379 000       -1 406 580    -1 450 684    

Refusjon Eidsvoll kommune -1 835 000       -1 871 700    -1 950 317    

Refusjon Gjerdrum kommune -707 000          -721 140       -713 147       

Refusjon Hurdal kommune -445 000          -453 900       -436 228       

Refusjon Nannestad kommune -1 160 000       -1 183 200    -1 188 177    

Refusjon Ullensaker kommune -2 462 000       -2 511 240    -2 648 897    

Refusjon Aurskog-Høland -1 320 000       -1 346 400    -1 378 461    

Refusjon Fet -1 128 000       -1 150 560    -1 154 368    

Refusjon Nes -1 740 000       -1 774 800    -1 810 326    

Refusjon Sørum -1 369 000       -1 396 380    -1 445 932    

Sum -21 417 000 -21 845 340  -22 500 422  

Følgende forutsetninger gjelder for tilskuddet i planperioden: 

 Tilskuddet skal gjenspeile de revisjonstjenester kommunene mottar.

 Tilskuddet skal justeres årlig med forventet pris- og lønnsvekst.

Tilskudd etter innbyggertall justeres hvert 4. år (valgåret), ut fra antall innbyggere 01.01 det året 
budsjettet vedtas. Det vil si innbyggertall pr. 01.01.2015.  Også det faste tilskuddet vurderes hvert 4. 
år (i valgåret), opp mot om endringer i innbyggertallet skulle utvikle seg vesensforskjellig for 
kommunene. Alle kommunene på Romerike har vekst i innbyggertall, og eier-/tilskuddsandelene 
påvirkes i liten grad av befolkningsveksten. På bakgrunn av dette er det ikke behov for justering av 
de faste tilskuddene. 
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Det legges opp til en vurdering av tilskuddsmodellen og tilskuddsnivå i 2017. 

4.2 Andre inntekter 

Selskapet har som mål å utvide inntektsgrunnlaget sitt ved å tilby tjenester til eierkommunene eller 
andre. Økonomiplanen legger opp til en økning med kr 0,4 mill., for 2016 til kr 1,7 mill. Det legges 
ikke opp til ytterligere økning i planperioden. Det kan bli vanskelig å realisere en så stor økning 
allerede i 2016, men er et realistisk mål i løpet av planperioden.  

Andre inntekter består i hovedsak av: 

 Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd, interkommunale samarbeid, IKS og
kommunale foretak.

 Tilleggstjenester som eierkommunene ønsker at revisjonen skal utføre, og som ikke inngår i
de tjenestene revisjonen utfører innenfor den ordinære revisjon. Vanligvis nærmere
undersøkelser knyttet til uregelmessigheter.

 Salg til andre, vanligvis oppdrag etter bestilling fra andre kommunerevisjoner.

 Kurs og foredrag.

Selskapsavtalen åpner for at RRI kan påta seg oppdrag for andre selskap enn eierkommunene. Det 
er et mål for selskapet å revidere kommunalt eide selskaper på Romerike. Det å få til et 
revisjonsmiljø rettet mot ulike kommunale samarbeid ble fremhevet som viktig i utredningen om å 
etablere en felles revisjon for Romerike. I tillegg medfører oppdrag for andre at medarbeiderne i 
selskapet får bruke sin spisskompetanse i større grad. Dette er viktig for å rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere.   

Inntektene fra andre enn eierkommunene kan ikke utgjøre mer enn 20 % av omsetningen i 
selskapet, for å holde seg innfor regelverket for offentlige anskaffelser (egenregi).  

4.3 Kostnader 

Lønn og sosiale utgifter utgjør i overkant av 80 % av driftskostnadene i selskapet. Selskapet vil ha 
en bemanning med 25 årsverk i 2016. Økonomiplanen legger opp til reduksjon med ytterligere en 
stilling i planperioden. Rapporten om etablering av Romerike revisjon IKS la opp til at selskapet 
skulle ha en bemanning på 25 årsverk innen 2017. Nedbemanning i selskapet er således 
gjennomført. Det legges opp til ytterligere reduksjon med en halv stilling i 2017.  

Driftskostnadene ligger i planperioden noe høyere enn det som var forutsatt ved 
kostnadsberegningen i forkant av etablering av selskapet. Det er særlig kostnader knyttet til husleie, 
IKT-drift, kontingenter og regnskapsføring som var for lavt anslått. Dette er faste kostnader som 
påløper årlig og som i liten grad kan påvirkes. Merkostnaden dekkes med nedbemanning med 
ytterligere en halv stilling. 

Investeringer 
Det legges ikke opp til investeringer i planperioden. 

Økonomisk utvikling i planperioden 
Økonomiplanen 2016 - 2019 viser en slik økonomisk utvikling målt i 2016 kroner: 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 

Andre salgs- og leieinntekter      -1 712 825      -1 712 825      -1 712 825      -1 712 825 

Overføringer med krav om motytelser    -23 000 422    -22 500 422    -22 500 422    -22 500 422 

Rammetilskudd fra staten 

Andre statlige overføringer 

Andre overføringer 

Inntekts- og formuesskatt 

Eiendomsskatt 

Andre direkte og indirekte skatter 

Sum driftsinntekter   -24 713 247  -24 213 247  -24 213 247  -24 213 247 

DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter      15 572 000     15 192 000     15 192 000     15 192 000 

Sosiale utgifter        5 500 000       5 380 000       5 380 000       5 080 000 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tj.prod        3 779 000       3 779 000       3 779 000       3 779 000 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod           235 000          235 000          235 000          235 000 

Overføringer 

Avskrivninger 

Fordelte utgifter 

Sum driftsutgifter    25 086 000   24 586 000   24 586 000   24 286 000 

Brutto driftsresultat           372 753          372 753          372 753 72 753 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 

Finansinntekter 

Renteinntekter og utbytte         -183 753         -183 753         -183 753         -183 753 

Gevinst finansielle instrumenter 

Motatte avdrag på lån 

Sum eksterne finansinntekter        -183 753       -183 753       -183 753       -183 753 

Finansutgifter 

Renteutgifter og låneomkostninger 15 000 11 000 7 000 3 000 

Tap finansielle instrumenter 

Avdragsutgifter 96 000          100 000          104 000          108 000 

Utlån 

Sum eksterne finansutgifter         111 000        111 000        111 000        111 000 

Resultat eksterne finanstransaksjoner          -72 753         -72 753         -72 753         -72 753 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat           300 000          300 000          300 000 -   

AVSETNINGER 

Bruk av avsetninger 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 

Bruk av disposisjonsfond         -350 000         -350 000         -350 000          -50 000 

Bruk av bundne fond 

Sum bruk av avsetninger        -350 000       -350 000       -350 000         -50 000 

Avsetninger 

Overført til investeringsregnskapet 50 000 50 000 50 000 50 000 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk 

Avsatt til disposisjonsfond 

Avsatt til bunde fond 

Sum avsetninger           50 000          50 000          50 000          50 000 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -   -   -   -   

Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2016 på de fleste postene. I tillegg har vi lagt 
inn en økning av andre inntekter allerede første år i planperioden med kr 0,4 mill. Tilskuddet fra 
kommunene reduseres med kr 0,5 mill. i 2017 (ekstraordinært tilskudd). Det legges opp til å dekke 
dette med innsparing på lønn med en halv stilling. Nedgang i sosiale utgifter i 2019 skyldes at 
kostnaden knyttet til AFP for en ansatt avvikles. Denne kostanden er dekket ved bruk av fond for 
årene 2016 – 2018. Bruk av fond er tilsvarende redusert i 2019. 

Revisjonens budsjett holdes på samme nivå selv om kommunene på Romerike øker både når det 
gjelder oppgaver og omfang.  Dette medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet for å 
kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet uten at 
det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet vil ha 
stort fokus på i årene fremover.  



Budsjett 2016 

Vedlegg 2 til sak 20/2015
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1 INNLEDNING 

I henhold til kommuneloven § 77 nr. 10, må alle kontrollutvalg ha et uavhengig 
sekretariat. Rokus IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for 

kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, 
Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, 

Ullensaker kommuner.   

Selskapet er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper. 

Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet 
er bygd opp etter dette.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  
I selskapsavtalens § 3 heter det at: «Selskapets formål er å utføre 

sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det 

skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» Kravet til 

forsvarlighet har det samme innhold som for administrasjonssjefen – dvs. at 
sekretariatet skal sørge for at de saker som behandles er tilstrekkelig opplyst og 

forberedt. 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes 

årsplaner. I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av 
selskapet.  

1.2 Bemanning 
Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 

oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har i perioden våren 2013 til høsten 2015 hatt 
noe ledig kapasitet, og solgt sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

2 Budsjettforutsetninger  

De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 
selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 

pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  

Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 
signaler. Flere av kommunene sier allikevel at 3,0 % kompensasjon for lønns- og 

prisvekst kan legges til grunn. Skedsmo antyder en tilskuddsvekst på 3 %. 

Pensjonsutgiftene har tidligere vært anslått til 13 %. Dette viser seg å være for 
lavt. I 2014 ble pensjonsutgiften 100 000 kroner høyere enn budsjettert. Nye 
prognoser fra KLP gjør at vi har budsjettert med 16 % pensjonsutgift i 2016.  

2.1 Bortfall av inntekter 

Som varslet i økonomiplanen de siste to årene vil Rokus miste inntekter fra salg 
av tjenester til kontrollutvalget i Asker fra høsten 2015. Kommunestyret i Asker 



Styrebehandlet 4.6.15 3 

har nå besluttet at kommunen fortsatt skal kjøpe sekretariatstjenester i 

markedet, og en ny tilbudsforespørsel vil bli gjennomført høsten 2015. Resultatet 
av konkurransen vil ikke være kjent på det tidspunktet representantskapet skal 

vedta budsjettet (etter planen 27.8.15).  

Inntekter fra salg til Asker har vært slik i perioden: 

2 013 2014 2015* 

Inntekt fra Asker 140 000 164 000 140 000 

* Budsjett

Inntektene har bidratt til å redusere eierkommunenes betaling, og har gitt 

selskapet en mulighet til å bygge opp et fond som buffer til uforutsette utgifter, 
pensjon etc. Behovet for å ha et fond og fondets størrelse er drøftet i styret og 
representantskapet. Fondet er pr. 31.12.2014 på om lag 550 000 kroner, og 

nådde med det taket som styret har satt på 500 000.-. Som følge av dette ble 
mindreforbruket på 62 000 kroner i 2014 tilbakebetalt eierne. 

Representantskapet avsatte samtidig inntil 150 000 kroner til anskaffelse av nytt 
sak arkivsystem i 2015, som vil gi utgifter til drift fra 2016. 

3 Budsjett 2016 

3.1 Utgifter 

Lønnskostnadene utgjør om lag 80 % av selskapets totale kostnader, noe som 
gjør at lønnsøkning og økning i pensjon slår sterkt ut på budsjettet. For 2016 

legges det opp til en lønnsvekst på 3 %, noe som er et forsiktig anslag i et år 
med hovedoppgjør. Samlet påvirker en lønnsvekst på 3 % budsjettet med 

49 500 kroner. 

I 2014 ble pensjonsutgiften høyere enn budsjettert. KLP som leverer denne 

tjenesten til oss, fremholder at det er vanskelig å lage gode estimater på 
pensjonsutgiften til et lite, nyopprettet selskap. Særlig er størrelsen på 

premiereserven vanskelig å anslå. Basert på dette øker vi budsjettet til pensjon 
til 16 % i 2016, noe som utgjør en økning på 58 000 kroner.  

Representantskapet har vedtatt honorar til valgkomiteen på 3000 kroner til leder 
og 1000 kroner til de to medlemmene. Styrehonoraret og møtegodtgjørelsen 

holdes på samme nivå, og har vært uendret i hele perioden. Godtgjøringen gis 
slik: 

 Styrets leder: kr 60 000,-

 Nestleder: Kr 30 000,-
 Styremedlemmer: Kr 25 000,-

 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,-

Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 
nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 

 Representantskapets leder: Kr 15 000,-
 Nestleder: Kr 5 000,-
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For å bidra til å holde betalingen fra eierkommunene nede, er driftsbudsjettet 

redusert med 25 000 kroner. Dette innebærer en innstramming på driften. 
 

Totalt er utgiftsøkningen på 110 000 kroner eller 3,8 %. Dette skyldes økt utgift 
til pensjon og lønnskostnader.  

3.2 Inntekter  
Selskapets inntekter består som sagt hovedsakelig av tilskudd fra 

eierkommunene. Vi har i samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en 
tilskuddsøkning på 3 % fra 2015 til 2016, noe som samlet utgjør 79 000 kroner.  
 

Kommunenes betaling for Sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 

 Kommuner 2016 2015 2014 

Aurskog Høland 192 476 183 897 166 272 

Eidsvoll 222 542 212 623 206 303 
Fet 173 856 166 107 140 387 

Gjerdrum 153 966 147 103 113 944 
Hurdal 138 922 132 730 93 126 
Lørenskog 272 762 260 604 277 140 

Nannestad 176 612 168 741 144 430 
Nes 211 981 202 533 192 791 

Nittedal 221 270 211 408 205 308 
Rælingen 197 938 189 115 173 019 
Skedsmo 341 731 326 499 371 442 

Sørum 198 406 189 563 172 688 
Ullensaker 263 314 251 578 262 150 

Sum 2 765 775 2 642 500 2 519 000 

 

 
Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker faller som 

sagt bort fra 2016. Dette utgjør 140 000 kroner, og fører til at selskapets totale 
inntekter er vesentlig redusert (5,2 %).  
 

I 2016 har vi både bortfall av inntekter og en ekstraordinær økning i 
pensjonsutgift. Vi trekker inn noe på driften, men her er det ikke mye å gå på. 

For å holde kommunenes betaling nede er det lagt inn bruk av fond på 130 225 
kroner. Dersom bortfallet av inntektene blir permanent, vil deltakerkommunene 
måtte øke sin betaling fremover. Dette er reflektert i økonomiplanen 2016 – 

2019. 
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Driftsbudsjett
B 2016 B2015 B 2014 R 2014

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 140 000         140 000      167 439      

Refusjoner 62 000 75 500 54 000        41 879        

Overføringer 2 765 775      2 642 500      2 519 000 2 547 000 

Sum driftsinntekter 2 827 775      2 858 000      2 713 000 2 756 318 

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 420 000      2 271 500      2 221 000 2 279 082 

Kjøp av varer og tjenester 490 000         515 000         442 000      408 301      

Overføringer 62 000 75 500 54 000        41 879        

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 972 000      2 862 000      2 717 000 2 729 262 

Driftsresultat -144 225        -4 000 -4 000         27 056        

Finansposter
Renteinntekter 15 000 5 000 5 000          34 958        

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 15 000 5 000 5 000          34 958        

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat -129 225        1 000 1 000          62 014        

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger - 

Bruk av tidligere avsetninger - 

Bruk av fond 130 225         - 

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000 1 000 1 000          505 

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 61 509

Ramme for virksomheten 2 973 000      2 863 000      2 718 000 

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)
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Investeringsbudsjett 
    

      

        Konto  B 2016 B 2015 B 2014 R 2014 
  UTGIFTER         

4529 Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 505 

4530 Dekning tidligere års underskudd         

  Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 505 

            

  Finansiering         

            

            

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 505 

4940 Bruk av disposisjonsfond       150 000 

  Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 150 505 

            

  Udisponert       150 000 

 

 

 
 
 

Lørenskog, 4.6.2015 
Mona Moengen sign. 

sekretariatsleder 
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Detaljert budsjett 

Konto/   2016 2 015 JB II 2014 2 014 R 2014 

  UTGIFTER           

10100 Lønn faste stillinger 1 698 000 1 630 000 1 635 194 1 588 000 1 556 991 

10101 Fri avis   0 
                   
-    2 500   

10102 Godtgjørelse styret og valgkom 152 000 147 000 147 000 147 000 140 200 

10103 Sum lønn 1 850 000 1 777 000 1 782 194 1 737 500 1 697 191 

10104 
 

          

10105 Arbeidsgivers andel pensjon 270 000 212 000 212 575 207 000       318 258  

10106 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 500 0 

10107 Arbeidsgiveravgift 298 500 281 000 281 530 275 000 263 633 

10108 Sum sosiale utgifter 570 000 494 500 495 606 483 500 581 891 

10109 Sum lønn og sosiale utgifter 2 420 000 2 271 500 2 277 800 2 221 000 2 279 082 

10110 
 

          

10111 Kontorutgifter/rekvisita  19 000 15 000 7 000 15 000 8 769 

10112 Kopiering/papir/toner 25 000 30 000 20 000 30 000 26 356 

10113 Abonnementer 10 000 22 000 5 600 5 500 5 605 

10114 Faglitteratur 2 000 3 000 1 500 3 000 679 

10115 Bevertning 7 000 10 000 5 000 5 000 3 502 

10116 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 3 000 3 000 1 897 

10117 Diverse driftsutgifter 20 000 30 000 7 625 10 000 6 911 

10118 Porto  10 000 5 000 15 000 12 000 16 467 

10119 Mobiltelefon (inkl pc) 8 000 17 000 5 000 5 000 7 149 

10120 Telefongodtgjøring   0 3 000 3 000   

10121 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 7 000 1 000 11 156 

10122 Kurs og konferanser 90 000 90 000 95 000 80 000 91 931 

10123 Eget kursarrangement 10 000 5 000 
                   
-    5 000 0 

10124 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 40 000 50 000 44 400 50 000 35 059 

10125 Ooppgv pliktig konsulenthonorar         32 992 

10126 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10127 Transport, off. kommunikasjon 15 000 15 000 5 000 15 000 7 780 

10128 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10129 Husleie 50 000 50 000 41 000 50 000 40 350 

10130 Avgifter, gebyrer 1 000 1 000 2 500 2 500 1 112 

10131 Kontingenter  45 000 45 000 39 000 35 000 39 116 
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10132 Inventar 0 20 000 15 000 5 000 18 634 

10134 Datautstyr/programvare 10 000 10 000 5 000 10 000 2 830 

10135 Driftsavtale IT - arkiv 51 000 10 000 
                   
-      - 

  Sum kjøp tjenesteproduksjon 430 000 445 000 328 625 347 000 358 294 

  
 

          

12704 Revisjon 20 000 20 000 17 000 20 000 16 950 

13720 Andre kjøpte tjenester, vikartj.  0 10 000 
                   
-    35 000 0 

13721 
Kjøp av regnskaps- og 
lønnstjenester 40 000 40 000 

39 575 
40 000 33 056 

  
Sum kjøp erstatter 
egenproduksjon 60 000 70 000 

56 575 
95 000 50 006 

  
 

          

14290 Betalt mva  62 000 75 500 54 000 54 000 41 879 

  Sum momskomp 62 000 75 500 54000 54 000 41 978 

  
 

          

15400 Avsetning til disposisjonsfond           

15700 Overføring inv.regnsk 1000 1 000 1 000 1 000 505 

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk           

  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 1 000 505 

  
 

          

  TOTAL SUM UTGIFTER 2 973 000 2 863 000 2 718 000 2 718 000 2 729 865 

  INNTEKTER           

16201 Div inntekter og refusjoner         -3 466 

16500 Diverse avgiftspliktige inntekter 0 -140 000 -140 000 -140 000 -163 972 

  Sum salgsinntekter   -140 000 -140 000 -140 000 -167 439 

  
 

          

17290 Momskomp. Påløpt i drift -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

  Sum refusjoner -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

  
 

          

17500 Aurskog Høland        -192 476  -183 897 -166 272 -166 272 -160 291 

17501 Eidsvoll        -222 542  -212 623 -206 303 -206 303 -242 478 

17502 Fet        -173 856  -166 107 -140 387 -140 387 -153 756 

17503 Gjerdrum        -153 966  -147 103 -113 944 -113 944 -102 780 

17504 Hurdal        -138 922  -132 730 -93 126 -93 126 -79 889 

17505 Lørenskog        -272 762  -260 604 -277 140 -277 140 -279 107 

17506 Nannestad        -176 612  -168 741 -144 430 -144 430 -134 648 
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17507 Nes        -211 981 -202 533 -192 791 -192 791 -180 245 

17508 Nittedal        -221 270 -211 408 -205 308 -205 308 -201 746 

17509 Rælingen        -197 938 -189 115 -173 019 -173 019 -150 799 

17510 Skedsmo        -341 731 -326 499 -371 442 -371 442 -373 755 

17511 Sørum        -198 406 -189 563 -172 688 -172 688 -211 974 

17512 Ullensaker        -263 314 -251 578 -262 150 -262 150 -247 532 

18900 Overføring fra andre -28 000 

Sum overføringer   -2 765 775 -2 642 500 -2 519 000 -2 519 000 -2 547 000 

19000 Renteinntekter -15 000 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

Bruk av tidligere års nto. dr.res. 

19400 Bruk av disposisjonsfond      -130 225 

Sum finansinnt./finanstrans. -145 225 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

TOTAL SUM INNTEKTER -2 973 000 -2 863 000 -2 718 000 -2 718 000 -2 791 276 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
21/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 
10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Nittedal

kommune
2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon, Nittedal

kommune
3. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Nittedal

Eiendom KF

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 
ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 21/2015







Vedlegg 2 til sak 21/2015





Vedlegg 3 til sak 21/2015







KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
22/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
23/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 19 -2015.
2. Administrasjonens svar på kontrollutvalgets spørsmål om Gnistregn +

protokoll fra styremøte i Miljøhuset Gnistregn den 16. februar 2012.
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 1.9.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 1.9.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 
kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

• 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Nittedal 2015 

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

1 17.2.2015 17.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsgjennomgang vedr. oppfølging av 
KST sak 50/14, punkt 9. 

420.6.1 

2 15.4.2015 15.4.2015 x Nittedal kommune  Svar på spørsmål fra kontrollutvalget – 
viltforvaltning. 

420.6.1 

3 27.3.2015 27.3.2015 x Nittedal kommune Brev til rådmannen vedr. viltnemda. 420.2.2 

4 27.3.2015 27.3.2015 x Nittedal kommune Brev til rådmannen vedr. varslingssaker 
2014. 

420.2.2 

5 8.4.2015 8.4.2015  x Nittedal kommune Svar fra rådmannen vedr. varslingssaker 
2014. 

420.5.1 

6 14.4.2015 14.4.2015 x Nittedal – eiendom KF Årsregnskap og årsberetning for 2014. 420.8.3 

7 14.4.2015 14.4.2015 x Nittedal kommune Årsregnskap og årsberetning for 2014. 420.7.3 

8 15.4.2015 15.4.2015 x Nittedal kommune Svar fra rådmannen vedr. viltnemda. 420.5.1 

9 17.4.2015 17.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisor beretning 2014 Nittedal kommune. 420.7.3 

10 17.4.2015 17.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisors beretning 2014 Nittedal – eiendom 
KF. 

420.8.3 

11 2.6.15 2.6.15 x Romerike Krisesenter IKS Invitasjon om virksomhetsbesøk. 420.2.2 

12 10.6.15 10.6.15 x Nittedal kommune Invitasjon til ordfører og rådmann til møte 
den 18.6.15. 

420.2.2 

13 11.6.15 11.6.15 x Romerike Revisjon IKS Notat viltnemda Nittedal 420.6.1 

14 25.6.15 25.6.15 x Nittedal kommune Administrasjonens svar på spørsmål fra 
kontrollutvalget angående Gnistregn AS. 

420.e-
post 

15 25.8.15 25.8.15 x Sørum kontrollutvalg Henvendelse vedr. SNR. 420.e-
post 

16 5.8.15 5.8.15 x Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016. 420.5.1 

17 6.8.15 6.8.15 x Romerike Revisjon IKS Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 
2016. 

420.5.1 

18 28.8.15 28.8.15 x Romerike Revisjon IKS Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlige revisorer på regnskaps- 
og forvaltningsrevisjon. 

420.3.1 

Vedlegg 1 til sak 23/2015 



Postliste for kontrollutvalget i Nittedal 2015 

19 2.9.15 2.9.15 x Romerike Revisjon IKS Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS 
(Strandveien 1 AS) 

420.10.3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 



Hei 

På møtet i kontrollutvalget i Nittedal mai 2015, fikk vi spørsmål angående Gnistregn AS, datterselskap 
til Miljøhuset Gnisten. Vi har nå samlet informasjon om selskapet.  
Som følge av dette, har vi følgende informasjon: 

Bakgrunn for dannelse av selskap Gnistregn AS:  
Gnistregn AS ble registrert som autorisert regnskapsførerselskap i 2011. Selskapet ble opprettet som 
følge av regelverk for utøvelse av regnskapsføreryrket. Gnistregn AS er en del av økonomiavdelingen 
som gir opplæring til tiltaksdeltakere fra NAV i regnskapsførsel, avstemming, remittering, lønn, 
innberetning av lønnssystemer, rapportering, årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter, andre 
offentlige oppgaver, budsjett, analyser og lovpålagt styrerapportering. 

Selskapsform:  
Aksjeselskap. Aksjekapital på kr. 100 000 består av 1000 aksjer , 100 kroner hver. Alle aksjer eies av 
Miljøhuset Gnisten. Styreleder: alltid den som er dagligleder i Miljøhuset Gnisten, p.d.d. Aaste 
Føllestad Bråthen. Varamedlem: ansatt i Miljøhuset Gnisten AS Randi Larsen. Daglig leder: ansatt i 
Miljøhuset Gnisten og har den nødvendige regnskapsautorisasjonen Eva Breivik Hansen (kilde: 
Brønnøysundregistrene) 

Hvem besluttet opprettelsen av selskapet Gnistregn AS og når?  
Styret i Miljøhuset Gnisten AS besluttet opprettelsen av Gnistregn AS. Protokoll fra styremøtet 
16.2.2012 følger vedlagt. 

Kommunikasjon med Nittedal kommune:  
I følge styreleder i Gnistregn AS Aaste Føllestad Bråthen får Ordfører i Nittedal kommune hvert 
halvår, vår og høst oversendt en rapport med oversikt over de viktigste sakene som behandles av 
styret i Miljøhuset Gnisten AS. Kontrollutvalget i Nittedal kommune får kopi av rapportene. Vi fikk 
oversendt kopi av eierskapskontrollen fra 2011 som ble oversendt den 16.2.2012 og 6 mnd. 
rapporten til eierne som ble oversendt 27.8.2012. 

Regnskap  
Vi har analysert regnskapet for Gnistregn AS for år 2013 og 2014 (foreløpig). Regnskapet viser at 
selskapet hadde inntekter på kr. 277 450 og kr. 365 834 i hhv. 2013 og 2014. Årets resultat var 
overskudd på kr. 12kr. i 2013 og kr. 99 i 2014. Kostnader i selskapet var blant annet 
revisjonskostnader, administrasjonskostnader fra morsselskap  og andre løpende driftskostnader. 
Selskapet har ingen ansatte og har derfor ingen lønnskostnader. Det ble ikke utbetalt styrehonorar 
verken i 2013 eller 2014. Miljøhuset Gnisten fakturerte Gnistregn AS kr. 233 700 i 2013 og kr. 
374 965 i 2014 for administrasjonskostnader.  
Kostnader i fakturaene dekker følgende: 

 Registrerte timer for regnskapsførsel for Miljøhuset Gnisten AS

 Vedlikehold av systemene som brukes til lønn og regnskapsføring

 IT drift

 Andel av felles administrasjonskostnader

Miljøhuset Gnisten AS fakturerer Gnistregn AS årlig for medgåtte timer og andel av felleskostnader. 

Årsregnskap: 
Etter diskusjon med revisjon, har vi blitt enige om å omtale Gnistregn AS i kommunens Årsregnskap 
fra og med 2015, sammen med informasjon om Miljøhuset Gnisten.  

Vedlegg 2 til sak 23/2015



Med vennlig hilsen 

Inge Bjur Halvorsen 
Økonomisjef 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

xx.x.15 01/2015 Særutskrift sendt 

til kommunestyret 

15.01. 

Avventer 

kommunestyre

ts behandling 

Kommunes

tyret 21.01, 

sak 56/15 



8.5.2014 14/2014 Kartlegging av 

vedlikeholdsetterslepet i 

Nittedal kommune 2013. 

1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende

nytt ambisjonsnivå for å håndtere

vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune etter

behandlingen av budsjett- og handlingsplanen for

2014-2017.

Kaller inn 

daglig leder 

Laila 

Jensen for 

en ny 

orientering. 

27.11.14 25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Oppfølging av vedtak. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med 

at administrasjonen har systemer og rutiner for oppfølging av 

politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir 

iverksatt i tråd med det som er vedtatt.  

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp

revisjonens anbefalinger:

o Rådmannen bes om å arbeide videre med å få

vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin

hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan

systemet skal brukes med beskrivelse av roller,

ansvar og myndighet.

o Rådmannen bes om å legge stor vekt på å

rapportere regelmessig til politisk nivå om saker

under utredning og om iverksettelse av vedtatte

saker. Dette skal særlig etterstrebes for

verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk

rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er

usikker på om et verbalvedtak bare er en form for

Kommunestyret Avventer 

kommunest

yret sin 

behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

politisk intensjonserklæring, skal dette avklares 

med de folkevalgte. 

o Det skal som hovedregel settes en tidsfrist for alle

vedtak, unntatt verbalforslag.

27.11.14 30/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 

2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for

2015 med de endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan

for 2015 til orientering.

Kommunestyret Avventer 

kommunest

yrets 

behandling 



26.2.2015 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging 

av vedtak – viltnemda. 

1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen

ikke har klart, etter kommunestyre sak 50/14, å fremlegge

sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen

raskere.

2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som

foreligger mellom kommunen og Regionskontoret

landbruk vedrørende sekretærfunksjonen.

Rådmannen Legges frem i 

møtet den 

7.5.15. 



26.2.2015 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 

2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2014 til orientering.

Kommunestyret Behandlet i 

kommunest

yret 27.4, 

sak 24/15. 



26.2.2015 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


26.2.2015 4/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.2.2015 5/2015 Eventuelt. 


7.5.2015 6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

Nittedal kommunes 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 

2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 

Kommunestyret. Behandlet i 

kommunest
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

årsregnskap for 2014. formannskapet. yret 

15.6.15, 

sak 55/15. 

7.5.2015 7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

Nittedal - eiendom KF sitt 

årsregnskap for 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal – eiendom KF 

årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til formannskapet og styret i Nittedal – eiendom KF. 

Kommunestyret. Behandlet i 

kommunest

yret 

15.6.15, 

sak 56/15. 



7.5.2015 8/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 


7.5.2015 9/2015 Oppfølgingssak - 

Revisjonsnotat om oppfølging 

av vedtak – viltnemda. 

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig 

leder Mona Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre 

en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i 

inneværende kommunestyreperiode vedrørende Viltnemda i 

Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene.  

Vi ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og 

sekretærens instruks avklares. 

Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 

ROKUS og 

Romerike Revisjon 

IKS. 



7.5.2015 10/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


7.5.2015 11/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


7.5.2015 12/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 18.6.2015, kl. 17.00. 



18.6.2015 13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal 

kommune. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse 

med sikte på å avklare:  

1. Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for 

viltnemda, og sekretariatets instruks. 

2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas 

ansvar og oppgaver. 

Romerike Revisjon 

IKS 

Settes opp til 

vurdering i 

neste 

kontrollutvalg, 

høsten 2015. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

18.6.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


18.6.15 15/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.6.15 16/2015 Eventuelt. 


10.9.15 17/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

NITTEDAL KOMMUNE 

Oppdatert 1.9.15 

Vedlegg 4 til sak 23/2015



Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen

 Oversikt over saker behandlet / til oppfølging i kontrollutvalget

 Referatsaker

 Eventuelt

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
26.2.15  Behandle revisjonsgjennomgang av rådmannens oppfølging av kommunestyre sak

50/14, punkt 9.

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  Oppfølgingssak - Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – viltnemda (KU sak

1/2015).

 Varslinger 2014.

18.6.15  Sak om Viltnemda.

10.9.15  Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR).

19.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

 Evt. bestille rapport vedr. Viltnemda …? Se forrige utvalgs vedtak.

10.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

18.6.15  

10.9.15  

19.11.15  

10.12.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

10.9.15  

19.11.15  

10.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - følges vedtak opp.

 Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

10.9.15  Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS).

19.11.15  

10.12.15  Overordnet analyse.
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

10.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015.

 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

19.11.15  

10.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

10.9.15  Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016.

19.11.15  

10.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
26.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

10.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget.

19.11.15  

10.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
24/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget

Saksopplysninger 
Inneværende politiske perioden er snart slutt. I den forbindelse inviterer 
sekretariatet til en dialog om oppsummering av arbeidet og overlevering av 
erfaringer. 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber 
kontrollutvalgsmedlemmene evaluere arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen 
skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og tilpassing av arbeidet i 
utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 
hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i 
anonymisert form. 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post 
eller e-post hvis ønskelig. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Evaluering 
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Rokus 
25.8.2015 

Vedlegg til sak 24/2015
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Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Nedenfor følger noen spørsmål som vi ber deg svare på. Vi skal bruke informasjonen til å forbedre 

tjenestene sekretariatet leverer til kontrollutvalget, og setter pris på din deltagelse. 

1. Var du selv fornøyd med opplæringen du fikk som nyvalgt medlem i kontrollutvalget?  Har du
noen tips til opplæring av det nye kontrollutvalget?

2. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige
plandokumenter for kontrollutvalget.

Var kontrollutvalget involvert i prosessen med å 
utvikle analysen? 

Har plandokumentene vært til nytte? 

Har du noen tips til hvordan vi kan få til 
forankring av arbeidet med plandokumentene i 
utvalget? 

3. Andre plandokumenter for det daglige arbeidet er
 Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget
 Tiltaksplan

Er dette tilstrekkelig for at du skal være 
oppdatert om hvilke saker som skal behandles 
når? 
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4. Kontrollutvalget behandler mange kompliserte saker, hvor stoffmengden kan være stor.

Er du fornøyd med saksfremleggene og måten 
sakene er blitt presentert fra sekretariatet? 

Vi tar gjerne tips til hvordan vi kan utvikle dette 
videre. 

5. Er det noen av sakene du vil trekke frem som særlig interessante blant de som er blitt behandlet
i perioden?

6. Er det noen saker det neste kontrollutvalget burde ta tak i?

7. Kontrollutvalget har mange virkemidler til sin disposisjon: Orienteringer fra ordfører,
rådmannen og administrasjonen for øvrig, virksomhetsbesøk, bestille forvaltningsrevisjoner,
følge opp rapporter fra Fylkesmannen, granskning og høring.

Har kontrollutvalget «truffet» i valg av 
virkemiddel, eller er det saker som kunne vært 
løst på en annen måte?  
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8. Kontrollutvalget jobber etter en bestiller – utfører modell ved bestilling av forvaltningsrevisjoner
og selskapskontroller.

Hvordan synes du bestillingsdialogen har 
fungert? 

Er leveransene i samsvar med bestillingen? 

9. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Er kommunikasjonen med kommunestyret god 
nok?  

Har kontakten med ordfører vært tilstrekkelig? 

Får sakene tilstrekkelig oppmerksomhet i 
kommunestyret? 

10. Til slutt; er du fornøyd med kontrollutvalgets innsats i perioden? Har arbeidet svart til
forventningene?



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
25/2015 Eventuelt. 10.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 19.11.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




