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

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

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et
godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet

1

Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016

treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med
kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene.
Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være:
 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en
eierskapsmelding?
 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de
etterlevd?
 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling,
styret og daglig leder)?
 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt.
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon
i selskaper kan være:
 Måloppnåelse
 Offentlige anskaffelser
 Habilitet
 Etikk og samfunnsansvar
 Arbeidsmiljø
 Økonomisk drift
Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet.
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi
kommunestyret relevant informasjon om selskapet.
Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper:
 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt
 Interkommunale selskap (IKS)
 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre
kommuner
 Heleide datterselskap til slike selskaper
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Overordnet analyse
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan
eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet
til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke
selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.

Kommunens eierskap
Nittedal kommune har i eiermeldingen beskrevet 23 eierskap. I tillegg har sekretariatet
funnet xx eierskap som Nittedal er en del av. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for
selskaper.
Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse.

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen
Formålet med eiermeldingen for Nittedal kommune er:
Nittedal kommunes eierskapsmelding har som formål å bidra til å øke kunnskapen om
selskapene som inngår i kommunens eierportefølje og bedre grunnlaget for den styring som
utøves. Eiermeldingen er dermed også tiltenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og
selskapsledelse.
Formålet med eiermeldingen er å gi en samlet oversikt over de selskaper og
samarbeidsformer Nittedal kommune deltar i. Kjøp av tjenester er ikke omtalt i
eiermeldingen.
Eiermeldingen skal være et hjelpemiddel for god utøvelse av eierstyring av de
interkommunale selskap kommunen deltar i, og bidra til at eierrepresentantene har en klar
forståelse av sin rolle som kommunens representant i selskapets eierorgan. Eiermeldingen
skal bedre forståelsen av de ulike organene i et selskap og rollefordeling i styringen av
selskapene. Eiermeldingen søkes oppdatert årlig.

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






Forvalter store økonomiske verdier
Utfører viktige kommunale oppgaver
Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el.
Politisk interesse og prestisje
Betydning for omdømme

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
Nittedal kommune har eierinteresser i følgende virksomheter:
Kommunale foretak
 Nittedal Eiendom KF (omtales ikke nærmere i denne analysen)
Interkommunale selskaper – IKS:
 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR)
 Romerike avfallsforedling (ROAF)
 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)
 Romerike Krisesenter IKS
 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus)
 Romerike revisjon IKS (RRI)
Aksjeselskaper - AS
 Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS)
 Miljøhuset Gnisten AS
 Norasondegruppen AS
Interkommunalt samarbeid
 Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike
 Enhet for lindrende behandling
 Alternativer til vold
 Mobilt røntgen
 Overgrepsmottak
 Seksjon for sorgstøtte Ahus
 Kommunal akutt døgnenhet (KAD) (tidl. ØHD)
 Jernbaneforum Gjøvikbanen
 Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt
Vertskommunesamarbeid
 Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)
 Skatteoppkreverfunksjon (kemneren)
 Regionkontor landbruk
 Nedre Romerike disktriktsrevisjon
Andre samarbeidsordninger
 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)
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Fra sekretariatet
 Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS (Nittedals tiltrer 01.01.17)
 Strandveien 1 AS (tidligere RA-2)
 Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning

Tidligere kontroller
Det har i forrige periode vært gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS,
ROAF IKS, Norasonde AS, NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) og Miljøhuset Gnisten AS. I tillegg
er det gjort en forundersøkelse i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Nedre
Romerike Brann og Redning (NRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016.
Formålet med eierskapskontrollene var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av
eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Formålet med forundersøkelse i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) var å avklare tre
beskrevne problemstillinger (KU-sak 12/16).

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

Involverte eiere

Romerike
Krisesenter IKS

Aurskog-Høland 5,7%, Sørum 6,2%, Fet 4,1%, Rælingen 6,2%,
Enebakk 2,0% (betaler etter halvdel av innbyggertall, jf Follo
krisesenter), Eidsvoll 8,3%, Lørenskog13,1%, Skedsmo 19,1%,
Nittedal 8,4%, Gjerdrum 2,3%, Ullensaker 11,6%, Nes 7,5%,
Nannestad 4,4% og Hurdal 1,1%.

Norasondegruppen Kroner 3 155 700,- fordelt på 31 557 aksjer á kr 100,-. Nittedal
AS
kommune hadde ved utgangen av 2012 en andel på 10,17
prosent.
Strandveien 1 AS

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%).

Romerike
Avfallsforedling IKS

Eierandel basert på innbyggertallet hvert år. Nittedal kommunes
andel pr 18.09.13 er 12,79 %. De andre kommunenes andel er:
Enebakk : 6,6 %, Fet: 7,14 %, Gjerdrum: 2,83 %, Lørenskog: 19,7
%, Rælingen: 10,33 %, Skedsmo: 31,73 % og Sørum: 8,89 %.

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll i selskapene. I Strandveien 1 AS
vil kontrollutvalget koordinere med Skedsmo kontrollutvalg for å bestille en utvidet
selskapskontroll.
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt et
felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de

største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle
eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles
resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes
prioriterte kontroller, og bestemme en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil
bli bestilt av kontrollutvalget.

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

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

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

Faktaark selskaper
Interkommunale selskap (IKS)
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Formål

På vegne av eierkommunene å dekke plikter og oppgaver disse har etter brann- og
eksplosjonsvernloven med forskrifter og forurensningsloven med forskrifter

Etablert

1. januar 1992, nye medlemmer /deriblant Nittedal) tas opp 01.01.2014.

Hovedkontor

Lørenskog kommune
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Selskapsavtale

Hovedrammer for selskapets
virksomhet

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.
Forurensningsloven med forskrifter.
Deltagere og eierandeler

Nittedal 17,68 %, Lørenskog 20,61 %, Skedsmo 30,38 %, Rælingen 7,66 %, Fet
6,33 %, Sørum 9,5 % og Aurskog-Høland 7,84 %

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser

Tilskudd

Eierkommunene skal yte tilskudd til brannvesenet fordelt ihht folkemengden i hver
kommune pr 31.12. foregående år.
Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, samt
likviditetsformål, med en ramme for samlet låneopptak på 25 mill kroner.

Låneopptak

Representantskapet

14 medlemmer med to fra hver eierkommune. Eierkommunene har én stemme hver.

Styret
Instruks for styret og daglig leder

Styret har 5 medlemmer med personlige varamenn og velges av representantskapet som
også velger leder og nestleder.
Ja

Etiske retningslinjer

Ja

Adresse:

Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

Telefon

67 91 04 00

Nettadresse:

www.nrbr.no

Romerike Avfallsforedling IKS
Formål

På vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, behandling og omsetning av
avfall i eierkommunene med mer. Selskapet drives etter selvkostprinsippet
(husholdningsavfall) og næring (10%).

Etablert

1. januar 1992

Selskapsavtale

Sist revidert 22/6-2011

Hovedkontor

Skedsmo kommune

Hovedrammer for
selskapets virksomhet

Selskapsavtale
Forurensningsloven med forskrifter.

Deltagere og eierandeler

Eierandel basert på innbyggertallet hvert år. Nittedal kommunes andel pr 18.09.13 er 12,79
%. De andre kommunenes andel er: Enebakk : 6,6 %, Fet: 7,14 %, Gjerdrum: 2,83 %,
Lørenskog: 19,7 %, Rælingen: 10,33 %, Skedsmo: 31,73 % og Sørum: 8,89 %.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser

Investeringer og fond

Investeringskapital skaffes til veie ved egenkapital, låneopptak eller ved tilskudd fra
deltakerkommunene og staten.
Det skal avsettes midler til fond for konsesjonspålagt etterdrift av avfallsdeponiet.
Det kan avsettes midler til fond for investeringer og gjeldssanering.

Driftstilskudd

Årlige kapital- og driftskostnader dekkes gjennom driftstilskudd fra deltakerkommunene,
behandlingsavgift for avfall fra andre avfallsleverandører og salg av utsorterte produkter.
Driftstilskuddet skal dekke tjenester selskapet utfører for kommunene og fordeles på disse i
samsvar med regler fastsatt av representantskapet.
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd iht. en på forhånd oppsatt
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen.

Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 300 mill kroner.

Representantskapet

16 medlemmer. Hver eierkommune har 2 representanter med én stemmerett.

Styret

5 medlemmer og 1 ansattrepresentasjon. Valgkomité

Instruks for styret
og daglig leder

Ja

Etiske retningslinjer

Ja

Adresse:

Postboks 98, 2021 Skedsmokorset.

Telefon

64 83 57 20

Nettadresse:

www.roaf.no

Nedre Romerike Vannverk IKS
Formål

Vannforsyning til eierkommunene på engros-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

1971 (Nedre Romerike Vannverk AL). Som IKS i 2008

Hovedkontor

Rælingen kommune

Hovedrammer for
virksomheten

Selskapsavtalen.
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, vannressursloven, planog bygningsloven, matloven.
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Deltagere og eierandeler

Skedsmo 35,9 %, Lørenskog 25,48 %, Rælingen 11,15 %, Nittedal 16,15 %, Fet, 4,76 %,
Sørum 6,26 %. 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 innenfor en samlet låneramme på 350 mill.
kroner.

Representantskapet

12 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver eierkommune som har én
stemme hver.

Styret

5 medlemmer valgt av representantskapet og ett medlem valgt av de ansatte. Valgkomité.

Instruks for styret og daglig
leder
Etiske retningslinjer

Ja

Hovedplansamarbeid

Iht. eieravtale skal den langsiktige planleggingen og prioriteringen av virksomheten i NRV
IKS styres gjennom et interkommunalt hovedplansamarbeid innen vannforsyning for
samordning og prioritering av ressursene i NR VIKS. Samordnet hovedplan skal legges
frem for kommunestyrene forut for representantskapsmøtene i NRV IKS. Eventuell
uenighet avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtene der det ikke kreves
enstemmighet.

Eiermøte

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

Adresse:

Strandveien 22, 2010 Strømmen

Telefon

63 81 50 50

Hjemmeside:

www.nrvra2.no

Ja

Romerike Krisesenter 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
krisesentertilbud.

Etablert

2010

Selskapsavtale

2010

Hovedkontor

Skedsmo kommune

Hovedrammer for
virksomheten

Lov om krisesentertilbud

Deltagere og eierandeler

Aurskog-Høland 5,7%, Sørum 6,2%, Fet 4,1%, Rælingen 6,2%, Enebakk 2,0% (betaler
etter halvdel av innbyggertall, jf Follo krisesenter), Eidsvoll 8,3%, Lørenskog13,1% ,
Skedsmo 19,1%, Nittedal 8,4%, Gjerdrum 2,3%, Ullensaker 11,6%, Nes 7,5%, Nannestad
4,4% og Hurdal 1,1%.

Ansvar

Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser

Finansiering

Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter og investeringer ut fra eierandel.

Låneopptak

Selskapet har ingen låneramme, og opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i
eierkommunene.

Representantskapet

14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune har én stemme,

Styret

5 medlemmer med 1 ansattrepresentant.

Instruks for styret og
daglig leder

Nei

Etiske retningslinjer

Nei

Adresse:

Gudleivsvei 2, 2015 Leirsund

Telefon

63 81 41 78

Hjemmeside

www.romerike-krisesenter.no

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
Formål

Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg.

Etablert

2012

Selskapsavtale

2012

Deltakere og eierandeler

Nittedal 8,4%, Aurskog-Høland 5,9 %, Eidsvoll, 8,5 %, Fet 4,2%, Gjerdrum 2,4%, Hurdal
1,0%, Lørenskog 13,3%, Nannestad 4,5%, Nes 7,6%, Rælingen 6,4%, Skedsmo 19,5%,
Sørum 6,3% og Ullensaker 12,0%

Hovedkontor

Lørenskog

Hovedrammer for
virksomheten

Forskrift om kontrollutvalg

Ansvar

Eierandel og finansieringsansvar er basert på innbyggertall

Finansiering

60% av driftskostnadene fordeles etter innbyggertall pr 01.01 og 40% av registrert
tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret

Låneopptak

Nei

Representantskapet

Hver deltakerkommune har én stemme, og har ett medlem med varamedlem.

Styret

3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Valgkomité.

Instruks for styret og daglig
leder

Ja

Etiske retningslinjer

Nei

Eiermøte

Nei
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Adresse:

Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog

Telefon

Lørenskog rådhus

Hjemmeside

www.rokus.no

Romerike Revisjon (IKS)
Formål

Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i
deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke tilliten til
kommunalforvaltningen på Romerike.
Selskapet skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Deltakerkommunene
bør også bruke selskapet for andre aktuelle oppdrag de ønsker å få utført ut over de
lovpålagte.
Nedre Romerike distriktsrevisjon vil avvikles når Romerike revisjon IKS er etablert.

Etablert

Etableres i 2014

Deltakere og eierandeler

Nittedal 8,4 %, Aurskog-Høland 5,9 %, Eidsvoll 8,5 %, Fet 4,2 %, Gjerdrum 2,4 %, Hurdal
1,0 %, Lørenskog 13,3 %, Nannestad 4,5 %, Nes 7,6 %, Rælingen 6,4 %, Skedsmo 19,5 %,
Sørum 6,3 % og Ullensaker 12,0 %

Vertskommune

Hovedkontor i Sørum

Styre

Styret i selskapet består av seks medlemmer, fem eiervalgte medlemmer og ett ansattvalgt
medlem. For de eiervalgte medlemmene velges også en prioritert varamedlemsliste i rekke.
For den ansattvalgte er det personlig vara.

Kostnadsfordeling

Deltakerkommunene bidrar med et innskudd på kr 1,5 mill. kroner til etableringen. Nittedal
bidro med 126.000. Eier- og ansvarsandeler fordeles etter antall innbyggere.

Adresse:

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

AKSJESELSKAP
Nedre Romerike Vannverk AS
Formål

Stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at
ansvaret for levering av vann er overført NRV IKS. Har ikke erverv til formål.
Eierkommunene har fått tilbakeført første tilbakebetaling av midler ifm. oppryddingen.

Etablert

1971 (Nedre Romerike Vannverk AL)

Forretningskontor

Rælingen kommune

Aksjekapital

Kroner 120 000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr. 4.000,-. Nittedal 14,3%, Fet 7,1%,
Lørenskog 25,0 %, Rælingen 10, 7 %, Skedsmo 32, 2 %, Sørum 10, 7 %.

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Ingen.

Ansvar

Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil 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.

Generalforsamlingen

Hver eier har to representanter med vararepresentanter. Velges for 4 år. Hver eier har én
stemme.

Styret

Inntil 3 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder.

Instruks for styret og daglig
leder

Ja

Etiske retningslinjer

Ja

Adresse:

Strandveien 22, 2010 Strømmen

Telefon

63 81 50 50

Hjemmeside

www.nrva.no

Miljøhuset Gnisten AS
Formål

Å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger
med behov for tett og bred oppfølging.

Etablert

Mai 1994 (som aksjeselskap)

Forretningskontor

Gamle Glittre vei 9 - 11
1484 Hakadal

Aksjekapital

100.000,- Nittedal kommune eier 100 prosent av aksjene

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet.

Datterselskaper

Miljøhuset Gnisten AS eier 100% av aksjene i Gnistregn AS

Ansvar

Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer
for.

Generalforsamlingen

Formannskapet

Styret

6 medlemmer hvorav en styreleder

Adresse:

Gamle Glittre vei 9
1484 Hakadal

Telefon

47477474

Hjemmeside

Å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger
med behov for tett og bred oppfølging.
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Telefon

Mai 1994 (som aksjeselskap)

Hjemmeside

Gamle Glittre vei 9 - 11
1484 Hakadal

Norasonde AS
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 fabrikasjon, tjenesteyting og annen
næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når dette er forenlig med selskapets
formål. Produksjonsvirksomhet som skal konkurrere i markedet på like vilkår med andre
private.

Etablert

1960

Forretningskontor

Skedsmo kommune med avdelingskontor på Bjørkelangen og Sørumsand, samt
kursavdeling i Lillestrøm

Aksjekapital

Kroner 3 155 700,- fordelt på 31 557 aksjer á kr 100,-. Nittedal kommune hadde ved
utgangen av 2012 en andel på 10,17 prosent.

Hovedrammer for
virksomheten

Aksjeloven, vedtektene for selskapet. Arbeidsmarkedslovgivningen.

Datterselskaper

Norasonde Regnskapsbyrå AS

Ansvar

Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil 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.

Styret

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

Instruks for styret og
daglig leder

Ja

Etiske retningslinjer

Ja

Adresse:

Industriveien 14, Postboks 144, 2021 Skedsmokorset

Telefon

64 83 66 00

Hjemmeside

www.norasonde.no

VERTSKOMMUNESAMARBEID
Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)
Formål

Forpliktende innkjøpssamarbeid og bedre stordriftsfordeler.

Etablert

1997, nye vedtak om samarbeid etter kml § 28a 2007

Vertskommune

Sørum

Deltakere

Nittedal, Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Rælingen

Økonomiske forhold

Sørum kommune har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for innkjøpssjef i full
stilling. Kostnadene fordeles på alle deltakerne.

Innkjøpsråd

Alle deltakerne sitter i Innkjøpsrådet. I tillegg er det grupper med produktansvarlige. Hver
kommune har produktansvarlige med fagkompetanse innenfor et gitt fagområde, og har en
sentral funksjon i anbudsprosesser.

Adresse

IINR, v/Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon

63825437

Hjemmeside

www.iinr.no

Skatteoppkreverfunksjonen
Formål

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

Etablert

2010, Nittedal deltaker fra 1. mars 2013

Vertskommune

Skedsmo

Deltakere

Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet og Sørum

Økonomiske forhold

Kostnadene fordeles iht innbyggertall pr 1.1

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum; rådmannen eller den han bemyndiger på sine vegne, minst to møter i
året.

Adresse

Joans Lies gate 18, postboks 313 2001 Lillestrøm

Telefon

66 93 80 00

Hjemmeside

www.skedsmo.kommune.no
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Regionkontor landbruk
Formål

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

Etablert

Samarbeidet ble etablert i 1994, og ny avtale om vertskommunesamarbeid inngått i
2010/2011

Vertskommune

Skedsmo

Deltakere

Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo

Økonomiske forhold

Kostnadene er fordelt mellom deltakerkommunene; Rælingen 13,5%, Lørenskog 14,0%,
Skedsmo 23,0%, Oslo 20,0%, Nittedal 29,5%

Samarbeidsforum

Samrådingsmøte

Adresse

Solheimsgaten 1, 2001 Lillestrøm

Telefon

66932030

Hjemmeside

www.regionkontorlandbruk.no

INTERKOMMUNALE SAMARBEID
Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike
Formål

Sørge for koordinering av kommunene når det gjelder behov, spørsmål, innspill og
informasjonsflyt i samhandlingen med Ahus. Representere kommunene i forhandlinger og
avtalerevideringer. Ivareta kommunenes plikter vedrørende forskning og
kompetanseutviklende tiltak.

Etablert

2013

Vertskommune

Rælingen

Deltakere

Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Fet og Rømskog

Økonomiske forhold

25 % felles grunnfinansiering og 75 % etter innbyggertall. Finansiering pr innbyggertall
revideres årlig etter innbyggertall pr 1.1.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum på kommunalsjefsnivå

Adresse

Rælingen kommune,
Bjørnholthagan 6 2008 Fjerdingby

Telefon
Hjemmeside

63835122

Enhet for lindrende behandling
Formål

Gi et tilfredsstillende heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets
sluttfase, for de med behov for spesialisert kompetanse, gjennom å etablere en enhet for
lindrende enhet.

Etablert

2008

Vertskommune

Skedsmo

Deltakere

Lørenskog, Nittedal, Skedsmo og Rælingen kommuner, samt
Akershus Universitetssykehus.

Økonomiske forhold

Kontingent etter befolkningstall – Nittedal betalte 1.450.000 i 2012

Samarbeidsforum

Interkommunalt samarbeid

Adresse

Telefon

Skedsmotun bo og behandlingsenter
Enhet for lindrende behandling
Husebyveien 18
2020 Skedsmokorset
64837220

Hjemmeside

http://bit.ly/19E4sqB

Alternativer til vold
Formål

ATV Nedre Romerike vil primært fokusere på behandlingstilbud til menn og kvinner
over 18 år, som utøver vold i nære relasjoner, og har bosted i Nedre Romerike
kommune.

Etablert

2013

Vertskommune

Skedsmo (lokaler i Oslo frem til nye lokaler i Lillestrøm er klare)

Deltakere

Nittedal, Lørenskog, Sørum, Fet, Aurskog Høland, Skedsmo

Økonomiske forhold

Tilskudd fra medlemskommuner basert på innbyggertall – Nittedal betalte 282.000 i 2013,
som tilsvarte 14 prosent.

Samarbeidsforum

Halvårlige dialogmøter

Telefon

22 40 11 10

Hjemmeside

http://atv-stiftelsen.no/behandling/29
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Mobilt røntgen
Formål

Mobil røntgen er en tjeneste som tilbyr røntgenundersøkelser til pasienter det er vanskelig å
flytte, fordi de for eksempel befinner seg i sykehjem eller i fengsler.

Etablert

2012

Vertskommune

Lørenskog (Ahus)

Deltakere

Nittedal, Sørum, Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Fet, Aurskog Høland

Økonomiske forhold

Spleiselag mellom deltagende kommuner – kontingent etter antall innbyggere

Telefon

954 87 484

Hjemmeside

http://www.ahus.no/fagfolk/mobil-rontgen/Sider/side.aspx

Overgrepsmottak
Formål

Overgrepsmottak er en helsetjeneste med det spesifikke mål å gi tilbud til personer som har
vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner

Etablert

2009

Vertskommune

Oslo

Deltakere

Bilateral avtale mellom Nittedal og Oslo kommune

Økonomiske forhold

Fast årlig kontingent basert på innbyggertall pluss stykkprisfinansiering per pasient.

Seksjon for sorgstøtte Ahus
Formål

Faglig senter og en møteplass for mennesker som opplever tap.
Målgruppen er barn, ungdom og voksne som opplever uventet død i sin familie.

Etablert
Vertskommune

Lørenskog (Ahus)

Deltakere

Alle kommunene på Romerike og Rømskog, pluss bydelene Grorud, Stovner ogAlna.

Økonomiske forhold

Kommunene betaler en kontingen på tre kroner pr. innbygger per 01.01. hvert år. I 2013
betalte Nittedal 65.913,-

Samarbeidsforum
Adresse

Sykehusveien 31, 1478 Lørenskog

Telefon

67 96 86 01

Hjemmeside

http://www.ahus.no/omoss/avdelinger/sorgstotte/Sider/enhet.aspx

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)
Formål

Kommuners plikt til å gi øyeblikkelig hjelp til pasienter som har behov for undersøkelse,
behandling og omsorg vil bli utvidet fra 2016 til også å omfatte døgnopphold. KAD er et
interkommunalt samarbeid for å ivareta denne plikten.

Etablert

2014

Vertskommune

Skedsmo kommune

Deltakere

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Nittedal, Enebakk, Sørum

Økonomiske forhold

Finansieres årlig innenfor rammen av ny tilskuddsordning tilsvarende forventet liggedøgn pr
kommune.

Samarbeidsforum

Interkommunalt samarbeid. Grunnlaget for etableringen er revidert lovpålagt delavtale 4
mellom kommunene og Ahus om øyeblikkelig hjelp døgn om omfattende somatisk helse

Adresse

Romerike helsebygg
Dampsagveien 4 2000 Lillestrom

Telefon

415 66 790 (prosjektleder)

Hjemmeside

-

Jernbaneforum Gjøvikbanen
Formål

Overordnet formål er å fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport på
Gjøvikbanen dvs. fra Oslo i sør til Gjøvik i nord.

Etablert

2008

Vertskommune

Oppland fylkeskommune

Deltakere

Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionene, kommunene Nittedal og Oslo og
fylkeskommunene Akershus og Oppland.

Økonomiske forhold
Samarbeidsforum

Samarbeidsutvalg – møtes 2-4 ganger i året

Adresse

Oppland fylkeskommune, Kirkegt. 76, Postboks 988, 2626 Lillehammer

Telefon

Leder
Ivar Odnes
Telefon: 950 47 024
Sekretariat
Magne Flø
Telefon 901 50828

Hjemmeside

http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Samferdsel/Tog-ogjernbane/Jernbaneforum-Gjovikbanen/
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Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt
Formål

Barnevernsvakten er en del av barnevernstjenesten i de 11
kommunene og dekker krise- og akuttberedskapen utover
ordinær åpningstid. Barnevernsvakten er tilgjengelig for
barn, ungdom og deres pårørende i akutt krise, og yter
akutthjelp ved husbråk, innbringelse eller andre kriser i
hjemmet.

Etablert

Siden 1991, Rælingen sluttet seg til i 2004

Vertskommune

Lørenskog

Deltakere

Alle kommuner på Romerike (11) unntatt Skedsmo

Økonomiske forhold

Kontaktutvalget består av 8 personer sammensatt av
politiske representanter, representanter fra politiet og
administrasjonen i kommunene.

Samarbeidsforum

Alle barnevernslederne inngår i Samarbeidsutvalget

Adresse

Kommunene betaler tilskudd basert på innbyggertall

Telefon

64 84 21 37

Hjemmeside

http://barnevernvakten.no/kontaktinformasjon

ANDRE SAMARBEIDSORDNINGER
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)
Formål

Ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de kommuner som til enhver tid
er medlemmer.

Etablert

1998

Deltakere

Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Akershus
fylkeskommune. Enebakk og Oslo deltar som observatører.

Årsmøte

SNRs øverste organ og består av medlemmenes formannskap/ fylkesutvalg.

Styret

SNRs utøvende organ. Består av ordførerne/fylkesordfører i medlemskommunene

Rådmannsgruppa

Behandler saker til styret etter initiativ fra og i samarbeid med sekretariatet

Daglig leder/sekretariat

Administrativ koordinering , saksbehandling og sekretariatstjenester.

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.

Telefon

46 47 25 11

Hjemmeside

www.sfnr.no

Fra sekretariatet
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 %

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.
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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.

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.

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.

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.

Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning
Formål:






Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ha
ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter mot
akutt forurensning i henhold til forurensningslovens § 44
annet ledd.
Virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak når en
beredskapssituasjon inntreffer.
Virksomheten skal planlegge og samordne
beredskapsarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for
opplæring av personell, anskaffelse av utstyr, planlegging av
øvelser, evaluering av aksjoner av type 2 og 3.

Etablert:

Vedtatt på IUAs årsmøte 11.05.2009.

Deltakere:

Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal,
Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal,
Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes kommuner.
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Eierandel:

Eierandel i virksomheten er fastsatt i forhold til innbyggertallet i de
deltakende kommuner.
Eierandelen fordeler seg slik mellom eierkommunene (folketall pr.
30.06.08):
Kommune
Aurskog-Høland:
Eidskog:
Eidsvoll:
Fet:
Gjerdrum:
Grue:
Hurdal:
Kongsvinger:
Lørenskog:
Nannestad:
Nes:
Nittedal:
Nord-Odal:
Rælingen:
Skedsmo:
Sør-Odal:
Sørum:
Ullensaker:
Åsnes:

Innbyggere
14 126
6 400
20 123
10 081
5 514
5 070
2 612
17 384
32 119
10 706
18 591
20 405
5 090
15 297
46 339
7 797
14 753
27 598
7 603
287 428

% eierandel
4,91
2,23
7,00
3,51
1,92
1,76
0,91
6,05
11,17
3,72
6,47
7,10
1,77
5,32
16,12
2,71
5,07
9,60
2,65
100,00

Eierandelen skal justeres årlig i forhold til endringer i folketallet per
31.12.
Rammer:
Lokalisering:
Årsmøtet

Lørenskog kommune.
Virksomhetens øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen
31.5. Hver av eierkommunene utnevner en representant til årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er
tilstede og disse representantene representerer minst 2/3 av
eierandelen.
Årsmøtet fastsetter virksomhetens budsjett herunder størrelse på
kommunens tilskudd, virksomhetsplan for kommende periode samt
behandler virksomhetens årsrapport.

Styret:

Styret skal ha følgende sammensetning:
-

Brannsjefen i NRBR med personlig varamedlem
4 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av
årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. (2 fra hvert distrikt)
2 medlemmer med personlig varamedlem utpekt av politiet.
(1 fra hvert distrikt)
Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år.

Styrets oppgaver:

Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og
rapportering herunder årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for
at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan og at
denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret skal påse at
personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til
skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt
nødvendig utdannelse og får muligheten til å perfeksjonere seg slik at
beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver.

Administrasjon:

Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har ansvar
for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Sekretariatet er tillagt
NRBR.

Innskudd/tilskudd:

Tilskuddet til selskapet skal fordeles etter antall innbyggere i
kommunen pr. 31.12 i foregående år.
Eierne gjør ingen innskudd til virksomheten.
Virksomheten har ikke anledning til å ta opp lån.

Uttreden:

Eventuell uttreden av virksomheten skal skje i henhold til
kommunelovens § 27 nr. 3, og kan tidligst skje årsskiftet etter at
ordinært årsmøte er meddelt kommunens vedtak om uttreden.

Adresse:

Pr. november 2012: Leder Jan Gaute Bjerke, Nedre Romerike brannog redningsvesen, IKS, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

Telefon:

Telefon: 67 91 04 00, mobil 917 53 153. Oppdatert telefonliste finnes
på nettsiden til NRBR.

Nettside:

http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/

Rettslige rammer:

Kommunelovens § 27, lov av 13. mars 1981 nr. 6 Forurensningsloven
og forskrifter, og Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002.

Kilder:
Eiermelding 2013 for Nittedal kommune
Proff.no
Brønnøysundregisteret
Politiske behandlinger
Årsmelding/årsrapport 2015
Tidligere eierskapskontroller
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