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1.Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Selskapskontroll ble innført ved endringen av kommuneloven med virkning fra 2004. 
Begrunnelsen for dette lå i framveksten av en kommunal sektor som stadig blir mer 
kompleks og fragmentert, med utskillelsen av kommunale oppgaver i 
interkommunale selskap og aksjeselskap. Denne utviklingen innebærer særskilte 
utfordringer for demokratisk styring og kontroll.  Eierstyring og selskapskontroll er 
kommunesektorens verktøy for å møte disse utfordringene.  

Kommunestyret har ansvaret for å føre tilsyn med hele sin virksomhet, inkludert de 
selskapene som kommunen har eierinteresser i.  I henhold til Kommuneloven (KL) § 
77 nr. 5 skal kontrollutvalget på vegne av kommunestyret «…påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i 
selskaper m.m.». 

1.2 Formålet med selskapskontrollen 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser eller leder selskapet, utøver myndigheten slik det er fastsatt i aktuelle 
virksomhetslover og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Sentralt i eierskapskontrollen er en vurdering av om eierne 
har etablert tilfredsstillende rammer for styring , og at virksomheten faktisk opererer 
i tråd med formålet.   

1.3 Innholdet i selskapskontrollen 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget.  

Selskapskontrollen, jf. forskriften § 14, er knyttet til å kontrollere at den som utøver 
kommunens eierinteresser, utøver denne myndighet  i tråd med det aktuelle 
lovverket, først og fremst aksjeloven, lov om interkommunale selskaper og for 
samarbeid etter kommuneloven § 27. 

I kontrollen inngår også en vurdering av om den som utøver eierinteressene, gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak om forvaltningen av kommunens 
eierinteresser. I siste instans er det kommunestyret som har det overordnede 
ansvaret for at kommunen har en forsvarlig selskapsforvaltning.  
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Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap 
med statlige eller private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er 
avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten 
etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på 
selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

I følge forskriften § 14 kan selskapskontrollen deles inn i en obligatorisk og en frivillig 
del slik som tabellen under viser:  

Selskapskontroll 
Eierskapskontroll (obligatorisk) Forvaltningsrevisjon (frivillig) 

 
Kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierinteresser i selskaper 

Systematisk vurdering av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak 
og forutsetninger 
 

Utfører: Sekretariatet, revisjonen eller 
andre 

Utfører: Revisjonen 

 

1.4 Innsynsretten 
Innsynsretten i selskapene som kommunen har eierskap i er regulert av 
kommuneloven § 80, som omhandler hvilke selskaper kontrollutvalget og 
kommunens revisor har full innsynsrett i. Det kommer fram av § 80, 1. ledd, at 
innsynsretten er avgrenset til: 

• Interkommunale selskap(IKS) 
• Aksjeselskap kommunen eier alene eller aksjeselskap kommunen eier 

sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, samt heleide 
datterselskap til overnevnte selskaper. 

• Samarbeid etter kommuneloven § 27 (når selskapet er en selvstendig juridisk 
enhet).  
 
 

1.5 Overordnet analyse 
Fra 2013 kom det inn et tillegg i § 13 i forskriften om at planen skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 
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vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal være å identifisere behovet 
for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy for å velge ut relevante selskaper og 
områder for selskapskontroll.  

• Ved vurderingen av risiko kan vi spørre: Hva er sannsynligheten for en 
uønsket hendelse? 

• Ved vurderingen av vesentlighet kan vi spørre: Hvor alvorlig er en uønsket 
hendelse for kommunens måloppnåelse? 

 

Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, som kan være til hjelp når 
kontrollutvalget skal prioritere hvilke selskaper som skal være gjenstand for 
selskapskontroll: 

• Selskap som er heleide av kommunen 
• Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
• Selskapets samfunnsmessige ansvar,  
• Kommunens eierandel 
• Store økonomiske verdier 
• Kommunens motivasjon for eierskapet 

 

I forhold til risiko kan følgende forhold vurderes: 

• At det tidligere er avdekket risikoforhold til selskapet. 
• Selskapet er nylig fristilt 
• Selskaper med store pengestrømmer 
• Negativ økonomisk utvikling 
• Etikk og omdømme 
• Store endringer i organisasjon eller marked.  
• Svak eierstyring 
• Urealistiske og uklare mål 

 

2.Selskapskontroller i perioden 2013 – 2016 
Selskapskontrollene i perioden 2013 – 2016 ble gjennomført av FIKS i medhold av en 
plan vedtatt av kommunestyret 22. oktober 2012. Prosjektplanene for det enkelte 
prosjekt ble godkjent av kontrollutvalget. 
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• Kontrollen i 2013 fokusert på kommunens egen oppfølging av sine 
eierinteresser. Intervju med ordføreren, som kommunens eierrepresentant i 
selskapene, sto sentralt. 

• Selskapskontrollen 2015 ble gjennomført av FIKS og så på hvordan 
kommunenes eiermeldinger var fulgt opp av samtlige selskap.  
  

Rapportene ble først behandlet av kontrollutvalget som oversendte saken til 
kommunestyret. Rapportene kan leses på www.follofiks.no.  

3.Selskapskontrollen 2017 - 2020 
 

3.1  Kommunens eierinteresser etter § 80 i Kommuneloven 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27 er 
omfattet av selskapskontrollen, jf. Kommuneloven § 80. § 27-selskap er avgrenset til 
selskap som er egen juridisk enhet.  Kontroll av andre selskap må basere seg på åpne 
kilder. Kontroll utover dette forutsetter at det aktuelle selskapet gir sin tilslutning til 
å bli kontrollert. 

For Enebakk kommune er følgende selskap omfattet av selskapskontrollen: 

1. Enebakk produkter AS 
2. Alarmsentralen brann øst AS 
3. Follo Brannvesen IKS 
4. Follo Krise- og Incestsenter IKS 
5. Romerike Avfallsforedling AS 
6. Follo lokalmedisinske senter IKS 
7. Follo distriktsrevisjon IKS 
8. Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet IKS 
9. Romerike Krisesenter IKS 

 
Bl.a. følgende samarbeid som kommunen deltar i, vil etter dette Ikke være omfattet: 

1. Follo barnevernvakt – Kommuneloven(KL)  § 27  - ikke egen juridisk enhet. 
2. FIKS – KL § 27 – ikke egen juridisk enhet 
3. Follo barne- og ungdomsskole – KL § 28 (Ski vertskommune) 
4. Follorådet – regulert i henhold til inngått avtale, vertskommune sirkuleres 
5. IKT Follo  Administrativt samarbeid (vertskommune: Ski) 
6. Tolketjenesten  Follo   (vertskommune: Ski) 

http://www.follofiks.no/
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7. Kompetansehjulet i Follo, (vertskommune: Ski) 
8. Follo futura AS, private medeiere: Rotary 
9. Follo byggetilsyn KL § 28 (vertskommune: Ski) 
10. Kemneren i Follo , § 27, men staten har kontrollansvaret (vertskommune: 

Oppegård) 
11.  Øyeren IKT (administrativt samarbeid) 

 
Kontrollutvalget i vertskommunen har kontrollansvaret for § 28 selskapene og de 
administrativt samarbeidene.  

3.3 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av selskapskontroll skal etter forskrift om kontrollutvalg § 
13,2 vedtas av kommunestyret. Etter samme forskrift kan kommunestyret delegere 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen for 
planperioden.  

3.4 Rapportering av eierskapskontrollen 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det kontrollutvalget selv som avgjør hvor 
ofte kontrollutvalget skal rapportere om gjennomført selskapskontroll til 
kommunestyret. 

Kontrollutvalget i Enebakk har tidligere vedtatt å oversende rapportene til 
kommunestyret til behandling. Denne ordningen videreføres.  

 

4.Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2017 – 2020 
4.1 Metode 
I kartleggingen er det innhentet informasjon fra selskapenes årsmeldinger, 
årsregnskap, revisjonsberetninger og nettsider, samt kommunens eierskapsmelding. 
Det er også gjennomført et intervju med oppdragansvarlig revisor for storparten av 
IKS-selskapene i Follo; revisjonssjef Steinar Neby.   

4.2 Generell eierstyring 
Kommunes eiermelding var i forrige periode et viktig vurderingskriterium for 
selskapskontrollen.  Kommunestyret vedtok 15. februar 2016 en revidert 
eiermelding for perioden 2016 – 2020. Eiermeldingen skal revideres hvert fjerde år.  
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Kommunestyret har revidert eiermeldingen to ganger etter at den første gang ble 
vedtatt i 2008. Dette tyder på at kommunen har en bevisst holdning til eierstyringen 
av sine selskaper og reduserer risikoen for store avvik i forhold til målene for 
eierstyring.    

 Vesentlighet 
Lav/Middels/Høy 

Risiko 
Lav/Middels/Høy 

Eierstyring generelt M M 
 

4.3 Risikovurdering knyttet til de enkelte selskap: 
Det enkelte selskap er presentert nærmere i vedlegget.  Sekretariatets vurderinger 
av risiko for hvert selskap er oppsummert nedenfor.  Kontrollutvalgets vurderinger 
vil bli lagt til grunn for den endelige planen for selskapskontroll.   

 Vesentlighet 
Lav/Middels/Høy 

Risiko 
Lav/Middels/Høy risiko 

 
1. Enebakk produkter AS M M 
2. Alarmsentralen brann øst AS H L 
3. Follo Brannvesen IKS H M 
4. Follo Krise- og Incestsenter IKS M L 
5. Follo lokalmedisinske senter IKS H M 
6. Follo distriktsrevisjon IKS M L 
7. Romerike avfallsforedling IKS H M 
 

Revisjonssjef Steinar Neby, som er oppdragsansvarlig revisor for alle IKSene (unntatt 
eget selskap) ovenfor, gir uttrykk for at disse selskapene har tilfredsstillende orden 
orden på sin regnskapsføring.  

Se vedlegget for en nærmere presentasjon og vurdering av det enkelte selskap. 

 

4.4 Plan perioden 2017 - 2020 
Noen av de interkommunale selskapene som Enebakk deltar i, har tyngdepunkt på 
Romerike, men de fleste er samarbeid med andre Follo-kommuner. Alarmsentralen 
brann øst AS har sitt tyngdepunkt i Østfold. Denne planen fokuserer på kontroll av 
selskaper med forankring i Follo. Kontrollen av selskapene på Romerike og 
Alarmsentralen brann øst AS avklares i dialog med henholdsvis Romerike 
kontrollutvalgssekretariat og Østfold kontrollsekretariat. Kontrollutvalget vil bli 
forelagt en egen sak om dette.  
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Antallet selskaper som er omfattet av selskapskontrollen i Enebakk er såpass lavt at 
vi mener det er overkommelig å undergi alle selskapene en eierskapskontroll i løpet 
av planperioden. I vedlegg 1 gis en nærmere beskrivelse av disse selskapene og 
hvilke kommuner som har eierinteresser i det enkelte selskap.  

Kontrollen kan rettes mot alle/noen av selskapene samtidig og resultere i en felles 
rapport til kontrollutvalget. Alternativt kan ett og ett selskap kontrolleres om 
gangen. Dette kan gi en grundigere kontroll og mer informasjon til kontrollutvalget, 
eventuelt kommunestyret om selskapet.  Kontrollutvalget kan også vurdere å 
invitere noen av selskapene til ett av sine møter eller besøke disse.  

Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene i løpet av perioden. Vi 
foreslår at Enebakk produkter AS velges. Selskapet mottar betydelig offentlig 
tilskudd og ivaretar viktige oppgaver.  Revisjonen skal blant annet vurdere selskapets 
effektivitet og måloppfyllelse. Kontrollutvalget vil senere ta standpunkt til en 
prosjektplan for revisjonen. Resultatet av eierskapskontrollen 2018 kan gi grunnlag 
for å vurdere om det skal iverksettes flere forvaltningsrevisjoner av selskaper.  
Ressurser til forvaltningsrevisjon av ett eller flere av selskapene samordnes med 
forvaltningsrevisjonen av kommunens virksomheter.  

Mange kontroller av enkelte selskap kan være en belastning for selskapet. Vi foreslår 
derfor at kontrollene av det enkelte selskap begrenses til en eierskapskontroll og 
eventuelt en forvaltningsrevisjon i planperioden.   

Plan for perioden:  

 2017: Samarbeidet med Romerike og Østfold om selskapskontroll avklares. 
 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer 

gitt nasjonalt og lokalt. 
 2019:  Forvaltningsrevisjon av Enebakk produkter AS 
 2020:  Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt. 

 

4.5 Gjennomføring 
Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontrollen, gjennomføres av FIKS. 
Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon gjennomføres av revisjonen.  

FIKS og revisor skal løpende motta alle relevante dokumenter fra selskapene som det 
ber om, så som protokoller fra styre- og representantskapsmøter/  
generalforsamlinger, årsmeldinger og regnskap og alle uttalelser fra revisor.   
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Kontrollutvalget vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som 
skal gjennomføres med utgangspunkt i planen for selskapskontroll. Kontrollutvalget 
kan gjøre endringer i planen. 

Ordningen med en samordning av kontroller i selskaper som har flere eiere, skal i 
størst mulig grad videreføres.  

FIKS og revisor avgir rapport etter gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget rapporterer videre til kommunestyret.  
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Vedlegg  

Enebakk produkter AS 
1412 Sofiemyr 
Selskapsform Aksjeselskap  
Formål Selskapet  skal gi mennesker mulighet til å bedre egen 

livskvalitet ved å tilby individuelt tilpasset aktivitet og 
arbeidstrening. VTA bedrift (varig tilrettelagt arbeid) og tilbyr 
arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).  

Eiere Enebakk kommune 
Antall ansatte 21 plasser i arbeidsmarkedstiltak. 5 plasser i APS. 

Personalgruppe med 7 ansatte.   
Tilskudd 5,8 mill kr fra stat og kommune 
Egenkapitalandel1  58% -  meget bra 
Driftsinnt. 2015 Kr 8 273 837 
Likviditetsgrad 22 3,4 -  meget bra 
Sykefravær 2015  9%, hovedsakelig pga en langtidssykemelding. 
Merknader: Selskapet ble i 2015 re-sertifisert etter en europeisk 

kvalitetssikringsstandard.  Revisor er Revisorgruppen 
Abrahamsen og Løken AS. Revisjonsberetningen for 2015 ble 
avgitt uten forbehold. Årsresultat på ca 1. mill. 
Alle kommunene i Follo har VTA bedrifter.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Egenkapitalandelen måler hvor stor andel av totalkapitalen egenkapitalen utgjør. Jo høyere 
egenkapitalandelen er, jo bedre er bedriftens soliditet. Den måler også hvor stor andel av bedriftens 
eiendeler som er finansiert med egenkapital. Kredittinstitusjoner har ofte fokus på dette, i forbindelse med 
lån. Bedrifter med høy egenkapitalandel scorer ofte høyere på kredittverdigheten. 

Egenkapital* 100/Sum egenkapital og gjeld = egenkapital andel  

 

2 Likviditetsgrad 2 er, som likviditetsgrad 1, et forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo 
høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Forskjellen er at varelageret blir trukket fra 
omløpsmidlene. Dette blir gjort fordi varelageret er definert som det minst likvide omløpsmidlet. For veldig 
mange bedrifter kan det være en utfordring å få konvertert varelageret til penger. Derfor trekkes denne ut i 
likviditetsgrad 2, slik at man får ett forholdstall med de mest likvide omløpsmidlene. Generelt sett bør 
likviditetsgrad 2 være større enn 1. 
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Alarmsentralen brann øst  AS 
1509 Moss 
Selskapsform Aksjeselskap  
Formål Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter  brann- og 

eksplosjonsvernloven § 16 og dimensjoneringsforskriften § 4-5 om 
plikt til å følge opp nødmeldinger og meldinger om brann- og andre 
ulykker. Selskapets oppgaver er todelt: 

- 110-tjenesten  
- Brannalarmovervåkning av næring- og offentlige objekter 

Eiere MOVAR (som representerer kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby 
og Våler), Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, 
Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, 
Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn) 

Antall ansatte 21 
Kommunalt tilskudd  
Egenkapitalandel  39%  - meget bra 
Driftsinntekter Kr 24 245 889 
Likviditetsgrad 2 1,46  meget bra  
Merknader: Selskapet har viktige samfunnsoppgaver. Kontrollsekretariatet i 

Østfold gjennomførte en selskapskontroll i 2014. Helhetsinntrykket 
var at selskapet var godt driftet og driften var i samsvar med 
formålsparagrafen. 
Revisjonsberetningen for 2015 var uten noe forbehold.  
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Follo brannvesen IKS 
Ås 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å 

ivareta de plikter og oppgaver 
som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om 
brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 
Konkret gjelder dette: 
• Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og 

ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med 
tilhørende forskrifter. 

• Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om 
avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt 
forurensning. 

• Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 
12-15 

Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i 
overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende 
lovgivning og forskrifter. 
(Selskapsavtalen Kap 3) 

Eiere  
Deltakerne har fra 1. juli 2015 følgende eierandel og 
ansvarsdel i selskapet: 

Enebakk 9 % 
Frogn 13 % 
Nesodden 16 % 
Oppegård 22 % 
Ski 25 % 
Ås 15 % 

 

Antall ansatte 136 stillingshjemler som utgjør 93,41 årsverk.  
Nærvær/fravær 4,25% fravær 
Kommunalt tilskudd Oppegård: 20,5 mill.kr.  
Egenkapitalandel   
Driftsinntekter  
Likviditetsgrad  
Merknader: Selskapet ble etablert 1.7.15.  Ved gjennomføringen av 

selskapskontrollen 2015 hadde selskapet derfor ikke rukket å 
gjennomfør flere av tiltakene  i kommunenes eiermeldinger.  
Årsregnskapet for 2015 hadde et mindreforbruk på ca 2,2 
mill.kr. Revisor hadde ingen påpekning av feil eller mangler i 
regnskapet.  I løpet av planperioden bør det vurderes en 
oppfølging av kontrollen fra 2015  
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Follo distriktsrevisjon IKS  
Ski 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål  

Selskapets formål er primært å  
utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold 
til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 
1992, kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, med 
tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Selskapet kan  
utføre revisjonsoppdrag for kommunale og interkommunale 
selskaper hvor deltakerne er eiere.  
utføre andre revisjonsoppdrag for deltakerne i samsvar med 
revisjonsstandardene eller etter avtale.  
utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor gjeldende lover og 
forskrifter, herunder revisjonsoppdrag utenfor 
deltakerkommunenes geografiske og ansvarsmessige område.  
 

Eiere Nesodden, Ås, Ski, Enebakk 
Antall ansatte 8 
Kommunalt tilskudd 
2016  

Kr 1 276 000 

Egenkapitalprosent Negativ netto egenkapital  
Driftsinntekter 2016: 7,2 mill. kr.  
Fravær 2015 3,1%  
Likviditetsgrad 2 62% - meget bra 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 
 

Selskapet er gradvis nedbemannet som følge av at to 
kommuner har trådt ut av selskapet.  Et forslag om at 
selskapet blir fusjonert med Østfold kommunerevisjon IKS 
med virkning fra 1. januar 2017  behandles av 
kommunestyrene i eierkommunene i løpet av høsten.  
Selskapet har negativ netto egenkapital. Revisjonsberetningen 
for 2015 er uten forbehold. 
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Follo lokalmedisinske senter IKS 
Ski 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i 

forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte 
deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med 
kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for 
utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral. 

Eiere Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden 
Antall ansatte Ca. 70  
Kommunalt tilskudd  
Egenkapitalandel   
Driftsinntekter  
Likviditetsgrad  
Merknader: Follo legevakt IKS ble fra 1.1. 2016 videreført  som en del av Follo 

lokalmedisinske senter IKS.   Selskapet bør være aktuell for både 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av måloppnåelse.  
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Follo krise- og incestsenter IKS 
Ås 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål • Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i 

mishandlingssituasjoner. 
• Å synliggjøre og bekjempe privat vold. 
• Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller 

seksuelle overgrep og deres pårørende. 
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. 

Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære 
hjelpeapparat. 

Eiere Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, 
Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk 

Antall ansatte 19,5 årsverk fordelt på 25 ansatte  
Kommunalt tilskudd 
2015  

Ås: kr 1 805 000 
Ski: kr 2971 920 
Oppegård: kr 2 641 000 
Nesodden: kr 1 839 600 
Frogn: kr 1 575 000 
Vestby: kr 1 602 000 
Enebakk: kr 580 000 
Sum       kr 13 014520 
Grunnlaget for fastsettelse av overføring fra kommunene er etter 
antallet innbyggere i kommunen. Enebakk betaler for 50% av sine 
innbyggere.  
Statlige overføringer utgjorde i 2015: ca 4,4 mill.kr.  

Egenkapitalprosent  Selskapet har negativ egenkapital. Pga pensjonsforpliktelser som er 
på netto 3,2 mill.kr.  

Driftsinntekter Kr 18 612 529  
Fravær 2015 3,4% 
Likviditetsgrad 2 1,7 - meget bra 
Merknader: Revisor påpekte i revisjonsberetningen for 2015 en feilføring av 

pensjonskostnader 
Krise- og incestsenteret ble slått sammen til ett selskap for noen år 
siden. Det kan vurdere en forvaltningsrevisjon av selskapets 
generelle måloppnåelse og f.eks. om sammenslåingen ga 
synergieffekter.  
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Romerike Avfallsforening IKS 
Skedsmo 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål Selskapets oppgave er å ivareta den praktiske 

gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet 
til håndtering av husholdningsavfall.  
Selskapet tar også imot avfall fra næringsvirksomhet 

Eierkommuner: Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, 
Gjerdrum, Aurskog-Høland, Rømskog 

Antall ansatte 83 ansatte, fordelt på 76 årsverk 
Egenkapitalandel  13%  
Driftsinntekter 216 mill kr 
Likviditetsgrad 2,4 – meget god  
Merknader: Driften er i hovedsak basert på selvkost (unntatt avfall fra 

næring). Selskapet har utfordringer med å nå gjenvinningsmål, 
men den økonomiske risikoen er trolig liten.  
Monopolsituasjonen kan gå ut over kvalitet og effektivitet. 
Revisjonsberetningen for 2015 er uten forbehold.  
Store lån med flytende rente.  
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