
Eierstyring 

Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 
 

Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland  



Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan 
de ulike tjenestene skal organiseres: 
 
– Internt i kommunen 

– Kommunalt foretak (kap. 11 kl) 

– Lov om interkommunale selskaper 

– Samkommune opphevet fra 2016 

– Vertskommune (§ 28-1 b og c) 

– Lov om aksjeselskap 

– Samvirkeforetak 

– Samarbeid etter § 27 kl 

– Uformelt eller avtalebasert samarbeid uten formell 
overbygning  



•Når virksomhet legges ut i selskaper, innebærer dette 
at du som folkevalgt får en annen styringsrolle enn om 
virksomheten ligger i egen organisasjon  

 

•Uansett hvordan de ulike tjenestene blir utført har 
kommunestyret det rettslige ansvaret overfor 
innbyggerne 

 

23.06.2016 



Dette eier Lillehammer kommune 



Hvem eier de kommunale selskapene? 

• Drøft dette med sidemannen i 3 minutter 



Hvordan styrer vi selskaper / samarbeid 

• Ved å sitte i styret? 

• Nei, ved å velge riktig styre 

• Ved å utvikle eierstrategi for selskapet  

– hvorfor eier vi 

– Hva vil vi oppnå 

• Effektiv tjenesteproduksjon 

• Næringsutvikling 

• Finansiell avkastning 

• Ved å utarbeide en god eiermelding til kommunestyret 

• Bruk tid på å diskutere eierskapet grundig minst en gang pr år 



Kommunen som eier må ha  



Hva vil eier med selskapet? 
 

– Hva var formålet ved etablering og har det skjedd endringer? 

– Hvilken selskapsform er valgt og hva er begrunnelsen for valget? 

– Hvordan ser styringsmodellen ut? 

– Hvilken relasjon har selskapet til eierkommunene? 

– Opererer vi i et marked eller har vi monopol på denne tjenesten? 

– Hva er markedet og hva skal vi utføre? 

– Er det krav til økonomisk utbytte? 

 





Rolleinndeling eier/driftsledelse 

All selskapsorganisering bygger på en rolledeling mellom eier og driftsledelse 

 

 Hva ligger i eierrollen? 
 

• Mål og resultatstyring 

 

• Evne til å overlate driften av selskapet til personer som har tillit til å 
drive virksomheten innenfor relativt vide rammer 

 

 



 Hva ligger i driftsledelse? 
 

• Forvaltning av selskapet innenfor rammen av selskapets 
formål 

 

 

 Styret skal tjene selskapets interesser og alle eierne kollektivt. Dette 
gjelder også styremedlemmer som ”representerer” en bestemt eier  

 



Mulighet for eierstyring 

• Eierstyring utøves primært gjennom: 

– AS:  Generalforsamling 

– IKS: Representantskap  

• Viktigste oppgave: 

– velge styre (eventuelt avsette styret) 

• Viktigste rammer for eierstyring: 

– AS:  Stiftelsesdokument og vedtekter 

– IKS: Selskapsavtale  

 

• Andre rammer for eierstyring: 

– Aksjonæravtaler/eieravtaler 

– Instrukser (må følge styringslinjen) 

– Eiermøter  (ikke vedtaksmyndighet) 

 



Grenser for eierstyring 

• Rettslige skranker 

 

• Er tettere styring hensiktsmessig? 

 

• Kan man miste fordeler ved utstrakt eierstyring? 

 

• Være bevisst mht. riktig balanse  mellom eier/styret 

 



  



Kommunale foretak Interkommunale 
selskap 

Aksjeselskap 

Eget rettsubjekt nei ja ja 

Hvem kan eie Del av kommunen Kommuner/IKS Ingen begrensning 

Eiers økonomiske ansvar Fullt ut ansvarlig for 

foretaket 
Fullt ansvar i henhold til 
eierandel 

Kun for sin del av 
aksjekapitalen 

Operativt eierorgan Kommunestyret/ 
fylkestinget 

Representantskap Generalforsamliing 

Styringsgrunnlag Vedtekter 
kommunestyrevedtak 

Selskapsavtale 
Vedtak i 
representantskapet 

Vedtekter og 
stiftelsesdokument  
generalforsamlingsvedta
k 

Styremøter Åpent, men kan 
bestemme at de skal 
være lukket 

Lukket Lukket 

Tariffavtale Medlemskap i 
kommunen gjennom KS 
eller selvstendig 
medlemskap i KS Bedrift 

Kan velge fritt Kan velge fritt 

Formell arbeidsgiver Kommunen Selskapet ved styret Selskapet ved styret 
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23.06.2016 

Brannvesen 
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Vertskommunesamarbeid – Kl § 28-1 a-f 

• Bygger på avtale – vedtas av kommunestyret selv § 28-1 e 

• Delegering av myndighet mulig – «ikke prinsipiell art» 

• Vertskommune driver som del av egen virksomhet 

• Kommunestyret instruerer rådmannen  i samarbeidskommuner å delegere 
til rådmannen i vertskommunen 

• Hver kommune er ansvarlig for tjenesten og klager rettes til dem 

• Vertskommune med folkevalgt nemd - § 28-1 c – kan delegere mer 

• Klare regler for økonomi – evt «oppløsning» viktig 
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Kjernen i eierstyring 

Aktiv og bevisst eierstyring er at eier; 

- Gir tydelige styringssignaler og 

- Følger opp disse 



Formål med selskaper og samarbeid 

• Finansielt formål  

• Politisk motivert formål  

• Effektivisering av tjenesteproduksjon 

• Samfunnsøkonomiske formål 

•Regional utvikling  

 



Eierstyring - anbefalinger 

• KS – 21 anbefalinger for kommunalt eierskap  

• Statens prinsipper for god eierstyring 

• Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES)  

• Utredninger – NIBR 2015:1 

 



KS sin anbefalinger går på 

• Eierstyring 

 

• Selskapsledelse 

 

• Kontroll 



KS anbefalinger om eierskap 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte. 

2. Vurdering og valg av selskapsform.  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av styringsdokumenter 

6. Eiermøter 

7. Eierorganets sammensetning og funksjon 

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Sammensetningen av styret 

10. Valgkomite og styreutnevnelser  

11. Kjønnsmessig balanse i styrene 

12. Rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene 

13. Styresammensetning i konsernmodell 

14. Oppnevnelse av vararepresentanter 

15. Habilitetsvurderinger 

16. Godtgjøring av styreverv. 

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer 

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll 
 

 



1. Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte 

• Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre 
obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer.   

 

• Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene 
av valgperioden.  

 

• Det anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden får en 
oversikt over status for selskapene 



2. Vurdering og valg av selskapsform. 
 

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset:  

• selskapets formål,  

• eierstyringsbehov,  

• samfunnsansvar,  

• hensynet til innsyn,  

• markedsforhold  

• og det aktuelle lovverket.  

 



3. Fysisk skille mellom monopol og 
konkurransevirksomhet 

• Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i 
tillegg til monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den 
markedsrettede delen av virksomheten for å unngå rolleblanding og 
kryssubsidiering.  

 



4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 
 

• Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt 
eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper.  

 



5. Utarbeidelse og revidering av 
styringsdokumenter 

 
 • Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere 

styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av 
selskapet. 

 



6. Eiermøter 
 
 

 
 

• KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra 
til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet.  

 

• Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen 
som eier, styret og daglig leder for selskapet.  

 



7. Eierorganets sammensetning og funksjon 

• Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en 
hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte 
som selskapets eierrepresentanter i eierorganet.  

 

• Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets 
vedtak. 

 



8. Gjennomføring av generalforsamlinger og   
representantskapsmøter 

   
 

 

 

• De formelle eiermøtene er 

– generalforsamling eller  

– representantskap.  

 

• Det er styret som innkaller.   

• Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det 
tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle 
saker.  

 



Spørsmål etter gjennomgang av eierpolicy 

• Hvordan sikre at ordfører har kommunestyret har bak seg når han møter i 
Generalforsamling / Representantskap? 

 



 
9. Sammensetningen av styret 

 
 

• Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet 
sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet.  

 

• Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 

 



10. Valgkomite og styreutnevnelser 
 

 

• Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det 
vedtektsfestes bruk av valgkomite.  

 



11. Kjønnsmessig balanse i styrene 

  

• Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform 
tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon.  

 

• Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen.  
 

 

 



12: Rutiner for å sikre riktig kompetanse i 
selskapsstyrene 

 
 

 

 

• Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige 
kompetansen for å nå selskapets mål.  

 

• Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen 
kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet.  

 

• Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig 
kompetanse.  
 



 
13: Styresammensetning i konsernmodell 

 

 

• Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til 
datterselskap.  

 

• Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes 
styrer.  



14. Oppnevnelse av vararepresentanter 

 
 

• Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med 
numeriske varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og 
kompetanse i styret.  

 



Spørsmål etter gjennomgang av eierpolicy 

• Trenger vi ikke valgkomite i Lillehammer? 

• Er det et enten eller – burde noen selskaper ha og andre ikke? 



15. Habilitetsvurderinger 
 

 

• Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere 
mulige habilitetskonflikter.   

 

• Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 

 
 



Etikkutvalgets råd 



16. Godtgjøring av styreverv. 
 

 

• Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av 
eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om godtgjøring av 
styreverv.  

 

• Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av 
styrehonorar.  

 



17. Registrering av styreverv 
 

 

• Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør 
registrere vervene på www.styrevervregisteret.no 

• Ny og bedre utgave nå med kobling til Brønøysund 
  

 

http://www.styrevervregisteret.no/


18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 
 

 

• Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en 
arbeidsgiverorganisasjon.  

 

• KS Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse 
selskapene.  

 



19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer 
 

 

• Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig 
reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften.   

 
 



Hvilke roller i eierskapsutøvelsen har? 

Formannskapet? 

 

Rådmannen? 

 



20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale 
foretak. 

 
 

• Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av 
kommunale foretak diskuterer administrasjonssjefens rolle og 
handlingsmuligheter overfor daglig leder. 

 



21. Utøvelse av tilsyn og kontroll 
 

• Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at 
kommunen: 

– når sine mål,  

– at regelverket etterleves og  

– at etiske hensyn ivaretas.  

 

• Kontrollen utføres blant annet gjennom  

– regnskapsrevisjon,  

– forvaltningsrevisjon og  

– selskapskontroll.  

 

• Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 

 



Er § 27 riktig modell for disse virksomhetene? 

§ 27 var forutsatt fjernet når IKS-loven kom, men ble  

Videreført. 

Kommunelovutvalget drøfter evalueringen av slike  

samarbeid og foreslår en ny §19 kommunalt oppgavefellesskap 

for løsning av enklere oppgaver. 



Lykke til med god eierstyring! 

 

Takk for oppmerksomheten! 


