
Rapport fra eierskapskontroll - ROKUS IKS  
 

 
 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 046, TI - &20 
Arkivsaknr 17/97-56 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram rapport fra eierskapskontroll av ROKUS IKS for kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Under forutsetning av at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert, oppfordrer 
kommunestyret styret i det nye selskapet til å ta initiativ til:  

o at eierne utvikler en felles eierstrategi 
o å til å etablere en praksis for uformelle eiermøter 

 
 
Vedlegg 
Eierskapskontroll med ROKUS IKS  

 
 
Saksopplysninger 
15 kommuner på Nedre og Øvre Romerike er eiere av Romerike kontrollutvalgssekretariat, 
ROKUS IKS. 11 kommunene bestilte en eierskapskontroll i januar/februar 2019. I 
bestillingssaken går det fram at ROKUS ikke er habil til å utrede saken ytterligere. Konsek 
Trøndelag ble derfor engasjert som settesekretariat. Settesekretariatet har administrert 
anskaffelsen av revisor1 for undersøkelsen og utredet saken etter den innledende fasen.  

Revisor har undersøkt to forhold: om eierkommunene har rutiner og systemer for å utøve 
kontroll med sine eierinteresser, og i så fall om disse rutinene praktiseres. Revisor 
konkluderer med at ROKUS’ eierkommuner har system og rutiner for eierstyring som i 
hovedsak er gode, strukturerte og ryddige. De utøver dessuten eierskapet på en ryddig og 
strukturert måte, i tråd med lovverk og anbefalinger for god eierstyring.  

Revisor påpeker likevel noen svakheter: De fem kommunene på Øvre Romerike som 
omfattes av denne undersøkelsen har en felles eierskapsmelding og strategi for eierskapet i 
ROKUS. Strategidelen er ikke oppdatert siden 2014, den har heller ikke vært brukt aktivt i 
oppfølgingen av selskapet de siste årene. Eierne på Nedre Romerike har ingen eierstrategi 
for ROKUS.  

Når det gjelder praktiseringen av rutinene for eierstyring har ikke revisor noe å innvende mot 
dagens praksis. Revisor foreslår likevel at selskapets eiere på Romerike bør vurdere å 
innføre uformelle eiermøter for eierne av det nye, fusjonerte Viken kontrollutvalgssekretariat 
når det etableres.2 Slike møter kan bidra til å styrke kontakten mellom ROKUS og 

 
1 Settesekretariatet inviterte tre mulige tilbydere til å legge inn anbud på oppdraget. Etter 
offentliggjøringen av anbudskonkurransen var det likevel bare kommet inn tilbud fra et av selskapene. 
Tilbudet lå innenfor de vedtatte økonomiske rammene, og det var viktig å få gjennomført 
undersøkelsen i 2019. Settesekretariatet avgjorde derfor i samråd med ROKUS å ikke avlyse 
konkurransen. PwC fikk oppdraget. 
2 Viken kontrollutvalgssekretariat skal etter planen etableres gjennom en sammenslåing av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS, Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Buskerud og omegn 
kontrollutvalgssekretariat IS. 



eierkommunene ytterligere. Det kan være nyttig når selskapet blir større og skal tilpasses 
nye rammebetingelser. 

Når ROKUS nå skal inn i en ny eierkonstellasjon anbefaler revisor at eierkommunene på 
Romerike: 

• tar initiativ til å utvikle en felles eierstrategi for det nye selskapet 

• tar initiativ til å etablere praksis for gjennomføring av uformelle eiermøter 

Vurdering 
Det nye sekretariatet vil få flere eiere, flere kontorsteder og flere ansatte. I en slik situasjon vil 
det være nyttig at eierne drøfter rammebetingelsene for selskapet på kortere og litt lengre 
sikt. Sekretariatet støtter derfor revisors anbefalinger, som peker framover mot etableringen 
av et nytt sekretariat med en helt annen struktur og organisering enn dagens kompakte 
løsning.  

Konklusjon 
Kontrollutvalgene bør legge fram rapporten for sine respektive kommunestyrer med forslag 
om at de slutter seg til revisors anbefalinger. 
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