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Sak 30/22 – Rapport fra Romerike Revisjon 
Eierskapskontroll – samfunnsansvar i interkommunale 
selskaper  
 

 

 

Bakgrunn  

Romerike revisjon har på oppdrag fra kontrollutvalgene på Romerike gjennomført 

eierskapskontroll av interkommunale selskaper. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere 

om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Det innebærer at revisor i 

denne undersøkelsen ikke har undersøkt selskapets drift, slik man gjør i en 

forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalgene i kommunene på Romerike har behandlet og vedtatt en revidert plan for 

selskapskontroll. Kontrollutvalgene vedtok følgende: 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem en prosjektplan på en tematisk kontroll 

innen styrevalgprosesser samt etikk og samfunnsansvar. 

 

Revisjonen har videre lagt frem en prosjektplan for eierskapskontroll av samfunnsansvar i 

kommunale selskaper som er eid av disse kommunene, og som kontrollutvalgene har 

vedtatt1. Revisjonen har allerede gjennomført egne undersøkelser om styrevalgprosesser i 

kommunale selskaper som er eid av kommunene på Nedre Romerike og Øvre Romerike. 

 

Samfunnsansvar viser til hvilket ansvar selskapene forventes å påta seg for mennesker, 

samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten (Meld. St. 27 (2013-2014), 78). 

Kommunale selskaper driver en virksomhet som gir økonomiske, miljømessige og sosiale 

konsekvenser for selskapene, deres eiere og resten av lokalsamfunnet. En 

samfunnsansvarlig virksomhet er viktig for å ivareta kommunens omdømme og 

befolkningens tillit til folkevalgte og offentlige ansatte (KS 2006, 7). Dette er også viktig for å 

styrke selskapenes langsiktige konkurransekraft. Det er viktig å merke seg at selskapenes 

samfunnsansvar strekker seg ut over selskapenes primæroppdrag, selv om 

primæroppdraget også ofte er av samfunnsnyttig karakter. 
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Undersøkelsen besvarer følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad følger kommunen som eier opp at kommunale selskaper ivaretar krav til 

samfunnsansvar? 

 

 

Det vises til vedlagt rapport fra Romerike Revisjon 

 

Saken går videre til behandling i representantskapet i ØRB inneværende år. 

 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

 

 

 

 


