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1. Formål 

Denne selskapskontrollen baserer seg på kommunestyrets plan for selskapskontroll 
2013 – 2016, vedtatt av kommunestyret 22.10.2012.  

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens 
eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og i 
henhold til aktuelle lover og regler.  Sentralt i selskapskontrollen, avgrenset til 
eierskapskontroll som denne rapporten omfatter, er en vurdering av om eierne har 
etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd 
med formålet.  

I henhold til planen for selskapskontroll skal denne i 2013 fokusere på kommunens 
egen oppfølging av sine eierinteresser. 

2. Vurderingskriterier 

Kommunestyret har fastlagt rammene for sin eierstyring via eiermeldingen som ble 
vedtatt første gang 5. mai 2008 og revidert 17. september 2012. Eiermeldingens 
beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å utøve sitt eierskap utgjør et viktig 
vurderingskriterium for årets selskapskontroll. I tillegg er Follorådets eiermeldinger, 
hvor ordførerne samordner sin eierstyring, viktige kriteria. Et tredje kriterium er 
Kommuneloven. 

Årets selskapskontroll fokuserer på følgende hovedområder: 

 Kompetansen hos selskapsstyrene som ble oppnevnt etter kommunevalget i 

2011. 

 Samordningen av selskapenes budsjetter gjennom Follorådet 

 Kommunestyrets rolle som øverste eierorgan 

 
3. Metode 

I Enebakk, som i resten av Follo, er ordføreren normalt kommunens representant i 
representantskapene i de selskapene som kommunen har eierinteresser i. Jf. 
kommunens eiermelding kap 8.3, s. 16. 

Ordføreren har således ansvaret for å ivareta kommunens løpende interesser i 
forhold til selskapene. På denne bakgrunn har vi valgt å basere årets kontroll på et 
intervju med ordfører Tonje Anderson Olsen.  Foruten spørsmålene til ordføreren har 
vi basert vår kontroll på dokumentsøk.  

Kontrollen er utført av Jan T. Løkken i FIKS.  

4. Kontrollen 

FIKS sendte ordføreren i e-post av 26. september d.å. en del spørsmål vedr. 
selskapskontrollen 2013 som vi ba om svar på, via et intervju eller skriftlig. Et intervju 
med ordføreren ble holdt den 1. november og ordføreren oppsummerte dette i et 
skriftlig notat til FIKS samme dag.  
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Et utkast til rapport ble forelagt ordfører og rådmann til uttalelse i e-post av 13.11. De 
to hadde mindre merknader som vi har fulgt opp i den endelige rapporten.  

4.11  Styreoppnevning til selskapene 

Vurderingskriterium: 
Fra eiermeldingen (s. 26):  
«Ideelt sett bør det legges vekt på en bred kompetanse blant de som velges inn i 
styrene: 

 God økonomisk og juridisk forståelse 

 Bransjekunnskap 

 Politisk/samfunnsmessig kompetanse 

 Erfaring fra næringsvirksomhet 

 Styreerfaring» 

Fra ordførermøtets (nå: Follorådet) dokument om samarbeid om eierstyring i de 
interkommunale selskapene i Follo av 23.03.2010(s. 4): 
«Det skal være et mål at selskapsstyrene blir sammensatt på en slik måte at styret 
samlet sett sikrer høy og relevant kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts 
særpreg.»  
 
Spørsmål til ordføreren:  
Hvordan ble eiermeldingens mål for sammensetningen av selskapsstyrene mht. til 
kompetanse fulgt opp ved valgene for inneværende periode? Dersom det foreligger 
dokumentasjon vedr. kompetansen for de styrene som ble valgt, ber vi om å få 
denne. 
 
Ordførerens svar:   
 Hver kommune har ansvar for å «finne» en representant til de ulike styrene. Dette gjøres på 

bakgrunn av kjennskap til de personene som foreslås. Dokumentasjon på kompetanse er å 

finne i den enkeltes CV. For personer som jobber i kommuneadministrasjonen, er disse 

lagret på vedkommendes personalmapper, for andre vil vi måtte innhente CV. 

Ved oppnevningen høsten 2012 forsøkte ordføreren å finne kandidater til styrene med god 
bakgrunn for å sitte i styrene. Rådmannen og andre  foreslo kandidater.  Gjennom 
Follorådets valgkomite ble kommunenes forslag samordnet og styrene ble formelt valgt  i 
selskapenes representantskapsmøter. Jeg er trygg på at en til slutt fikk på plass gode styrer 
for selskapene.  Når styrene skal oppnevnes neste gang, ønsker ordføreren at 
valgprosessen skal starte tidligere. Alle kandidater bør ha CVer  og kompetansen hos 
styremedlemmene bør bli dokumentert.  Ordføreren vil arbeide for en ytterligere 
profesjonalisering av styrene. 

Merknad  fra FIKS:  

En ønsket bredde i selskapsstyrene forutsetter en god samordning mellom 
eierkommunene under valgprosessen. Ordføreren mener en tilslutt fikk på plass gode 
styrer, men dette er i liten grad blitt dokumentert. I Follorådet eiermelding for 2012 – 
2016 heter det at Follorådet skal velge en valgkomite innen 10. november i valgåret. 
Valgkomiteen skal arbeide for å sikre en bred sammensetning av styrene i selskapa, i 
tråd med eiermeldingenes ønsker. FIKS vil likevel peke på at så lenge prosessen 
starter med at hver kommune først nominerer sine kandidater, vil valgkomiteens 
handlingsrom kunne bli begrenset. 
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Selskapsstyrenes kompetanse er vektlagt i alle eiermeldingene i kommunene. 
Ordføreren i Enebakk mener alle kandidater for framtiden bør ha CVer og 
kompetansen hos styremedlemmene bør bli dokumentert. En slik dokumentasjon vil 
synligjøre om eiermeldingens ønsker om styresammensetningen er oppnådd.   

4.12  Budsjettstyring 

Vurderingskriterium: 

Kommunens eiermelding (s. 24):  
« Kommunens eierrepresentanter…(ordfører), benytter Follorådet/SNR  som 
samordningsorgan i sin eierstyring. Her….utarbeides felles opplegg for årsbudsjett, 
økonomiplan etc.  for virksomhetene.»  
 
Fra Follorådets eiermelding (s. 5): 
 «Det er kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer som 
skal overføres til drift av det enkelte selskap.» 
Follrådets melding angir en milepælplan for samordningen av selskapenes og 
kommunenes budsjettprosesser.  
 
Spørsmål til ordføreren:  
I hvilken grad fulgte selskapene i 2012 og så langt i år opp eiermeldingens krav til 
budsjettprosessen? Jf. også Follorådets milepælplan. Vi vil gjerne ha en oversikt som 
inkluderer alle selskapene som er aktuelle for kommunen. 
       
Ordførerens svar:  

Det er som dere er kjent med etablert en rutine for å sende ut felles brev til alle 

selskapene om hvordan budsjettprosessen skal gjennomføres. Dette blant annet 

med tanke på å få inn tall slik at driftstilskuddet kan innarbeides i kommunens egne 

budsjetter. Så langt er det ingen ting som tilsier at selskapene ikke forholder seg til 

dette. En oversikt over selskapene finnes som vedlegg til vår eiermelding. Det er 

videre slik at det er representantskapene som godkjenner driftstilskuddet, noe som vil 

bety at selskapene har gjort dette klart til de møtene som er gjennomført nå i august. 

Ordføreren har registrert en økende bevissthet i selskapene om at de er en del av 

kommuneøkonomien og må innrette seg etter dette. Dette gjelder også kravet om å 

fremme kuttforslag i budsjettet, eventuelt synliggjøre konsekvensene av 

nedskjæringer.  Hun mener derfor budsjettprosessen har fungert etter intensjonen. 

Follorådet kan bli flinkere til å invitere selskapene til fellesmøter, for eksempel. om 

budsjettkravene. 

 

Merknad fra FIKS:   

Gjennom flere år var det et tilbakevendende problem at selskapene levde sitt eget liv 
ved at kommunene kom for seint inn i budsjettprosessen. Dette problemet synes nå i 
stor grad å være avhjulpet, takket være samordningen via Follorådet.  I et notat til 
rådmannsgruppen av 25.2.13 til rådmannskollegiet i Follorådet går det fram at 
innspillene fra de interkommunaleselskapene har vært meget varierende i forhold til 
kvalitet og lojalitet i henhold til kravene til leveranse i budsjettbrevet. På denne 
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bakgrunn er det nødvendig at både eierrepresentantene og Follorådet fortsatt holder 
oppe ett trykk på selskapene i denne saken.  

4.13    Selskapsstrategier  

Vurderingskriterium: 

Kommunens eiermelding s. 18: 

«Styret har det overordnede ansvaret for forvaltingen av et selskap»  Meldingen beskriver 

videre fire hovedoppgaver for styret, bl.a. strategioppgaven: «Strategiske mål og 

handlingsplaner: avdekke de strategiske hovedutfordringer og etablere framtidige mål.» 

Eiermeldingen s. 5: 

«Selskapene skal drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier.» 

Spørsmål til ordføreren: 
Hva er status for utarbeiding av selskapsstrategi i de aktuelle selskapene? 
 
Ordførerens svar: 
Det vil være selskapene som har ansvar for å utarbeide en strategi og ikke eier. Vi 

forutsetter at daglig leder tar dette med sitt styre.  

Enebakk produkter AS, som er heleid av Enebakk kommune, har for eksempel 

utarbeidet detaljerte strategier og visjoner og rapporterer at disse blir systematisk 

fulgt opp i praksis.  

 
Merknad fra FIKS: 
Vårt poeng for å stille dette spørsmålet er at det trolig er en nær sammenheng 
mellom at det finnes selskapsstrategier og mulighetene for eierstyring. 
Selskapsstrategiene skal baseres på  selskapsavtalene eller vedtektene.  Anslag til 
kommunens eierstrategier finnes i vedlegg 2 til eiermeldingen, hvor noen av 
selskapenes utfordringer beskrives. Strategiene til Enebakk produkter AS synes 
forbilledlige for andre selskapers arbeid. 
  
4.14  Follorådets plass 

Vurderingskriterium: 

Follorådets eiermelding ble vedtatt av Follorådet (den gang ordførermøtet) 23. mars 
2010 og revidert 28. mars 2012. Follorådets melding skal gjelde fram til 2016. 
Meldingen følger vedlagt.  

Spørsmål til ordføreren:  
Hva er forholdet mellom kommunens og Follorådets eiermelding? Er sistnevnte 
melding forankret i kommunen? 
 
Ordførerens svar:    
I Enebakk er Follorådets eiermelding vedlegg til kommunens egen eiermelding og således 

vedtatt i kommunestyret. 
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Merknad fra FIKS:  
Kommunens eiermelding viser til Follorådets eiermelding på s. 15: «Dokumentet skal 
sikre at alle eierkommunene har en felles forståelse  av hvordan vi ønsker å sikre en 
god og omforent styring av de interkommunale selskapene i Follo, herunder ivareta 
intensjonene i de kommunale eiermeldingene.» 
I denne selskapsrapporten har vi ikke sett nærmere på samarbeidet i SNR 
(Samarbeidsrådet for Nedre Romerike).  

FIKS spurte i e-post av 1. august d.å. Follorådet ved daglig leder om Follorådets mål 

i eiermeldingen ble fulgt opp i innstillingen fra Follorådets valgkomite. Vi fikk til svar at 

Follorådet ikke har noen formell rolle i selskapsstyringen av de interkommunale 

selskapene i Follo og at hun derfor ikke kunne besvare våre spørsmål.  På bakgrunn 

av at en vesentlig del av eierstyringen i Follo gjøres via Follorådet, bør det vurderes å 

la rådets arbeid i forhold til selskapene bli omfattet av selskapskontrollen.  

Ordføreren bør vurdere å rapportere til kommunestyret jevnlig om Follorådets arbeid 

på dette området.   

4.15  Eierstyring av andre selskaper  

Vurderingskriterium: 

Kommunens eiermelding generelt. 

Spørsmål til ordføreren:  
Hvordan ivaretas eierstyringen av selskaper som eventuelt ikke er samordnet via 
Follorådet? 
 
Ordførerens svar:  
Enebakk kommune har eierskap også mot Romerike, dette ivaretas via eiersekretariatet i 

SNR. Utover det har vi et AS – Enebakk Produkter. Her er det eiermøter som ivaretar dette 

forholdet. 

Merknad fra FIKS:  
Vi vil føye til at eiermeldingens regler for kontroll og rapporteringer er like for alle 
selskaper der kommunen har eierinteresser.  
 

4.16 Informasjon til selskapene 

Vurderingskriterium: 
Eiermeldingen (s. 5):  
«Eiermeldingen skal være et grunnlag for: 

 ……. 

 Selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier» 
 

Daglig leder for Follorådet sekretariat opplyser i sitt brev av 19. august d.å. til FIKS at 
Follorådets eiermelding er blitt sendt til selskapene v/styreleder og daglig leder for 
sekretariatet. 

Spørsmål til ordføreren: 
På hvilken måte er selskapene blitt informert om kommunens eiermelding? 
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Ordførerens svar:   
Selskapene er kjent med at det finnes eiermeldinger. 

 
Merknad fra FIKS: 
Etter vår mening bør kommunestyrets vedtak om eiermeldinger formelt oversendes til 
selskapene. Selskapene bør svare for sin oppfølging av meldingene under 
representantskapsmøtene.  
Follorådets melding har ikke den samme formelle statusen i forhold til selskapene og 
kan derfor ikke erstatte kommunens egne vedtak.  
 
4.17   Kommunestyret som øverste eierorgan 
 
Vurderingskriterium: 
 
Eiermeldingen (s. 15): 
«Det er kommunestyret som kompetent, kollegialt organ som fatter beslutninger som 
eierorgan og hvordan eierstyringen skal ivaretas.» 
 
Eiermeldingen (s.32): 
«Med unntak av Follo distriktsrevisjon, har imidlertid kommunestyret gjennom 
vedtektene/selskapsavtalene bestemt at ordfører skal være kommunens 
representant i representantskapsmøtene. » 
 
Eiermeldingen s. 25): 
«Eiermeldingen skal revideres hvert fjerde år.» 
 
a. Spørsmål til ordføreren:  

Hvilke rutiner har kommunen for kontrollen av sine eierinteresser? Blir rutinene fulgt? 

 

Ordførerens svar: Enebakk kommune har frem til nå laget sak til politisk behandling (en 

gang) med en totaloversikt over eierskapet. Dette kan vi gjøre igjen. Utover det behandles 

alle vedtektsendringer, nye medlemskommuner og ellers saker av betydning for eierskapet i 

kommunestyret. 

 
b. Spørsmål til ordføreren:  
Innhentes instrukser eller signaler fra kommunestyret/formannskapet før 
representantskapsmøter/generalforsamlinger i selskapene? 
 
Ordførerens svar:  

Før blant annet rep.skapsmøter i ROAF har det vært en behandling i kommunestyret i 

forhold til de sakene som skal behandles. 

 
c. Spørsmål til ordføreren:  
Hvilke saker forelegges kommunestyret og er saker delegert til andre organer? 
Hjemmelen for eventuell delegasjon? 
 
Ordførerens svar: 
Se svar under spørsmål a. Utover det er det ikke delegert lenger ned enn til rådmannen som 
da kun har ansvar for å være saksforbereder. 
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d. Spørsmål til ordføreren:  
Hvordan blir kommunens folkevalgte organer orientert om selskapene og 
representantskapsmøtene/generalforsamlingene? 
 
Ordførerens svar:   
Gjennom informasjon fra ordfører. 

 
Merknad fra FIKS:   
Kommunestyret har, selv om representasjonen er delegert til ordføreren, det øverste 
ansvaret for eierstyringen av selskapene. Det har et selvstendig ansvar for å holde 
seg orientert om utviklingen i selskapene. Ordføreren har et ansvar for å gi 
kommunestyret god informasjon om utvikling. Ved behandlingen av eiermeldingen 
har kommunestyret bestemt hvordan det ønsker at styringen og informasjonen skal 
foregå. Vi antar erfaringene med eierstyringen blir oppsummert når kommunestyret 
foretar en rullering av meldingen. Etter planen skal meldingen rulleres i 2016, etter at  
det nye kommunestyret har tiltrådt. Dette må gi de nye representantene en god 
innføring i selskapene og eierstyringen. På den annen side gir dette mindre 
muligheter for å oppsummere erfaringer fra perioden. Det bør derfor vurderes å 
rullere eiermeldingen noe oftere, for eksempel. hvert andre år.   
 
Unntaket vedr. Follo distriktsrevisjon mht. representasjon gjelder også FIKS, jf. 
vedtektene.  
 
4.18   Eierskapsmeldingen og internett 
 
Vurderingskriterium: 
 
Eiermeldingen (s. 5):   
«For å ha en større oversikt, samt å ta et større eieransvar overfor selskapene er det 
ønskelig at kommunestyret, som eier, synliggjør eierstrategier og eierpolitikk gjennom 
en eiermelding.» 
 
Spørsmål til ordføreren:  
Er eiermeldingen lagt ut på kommunens internettsider? 
 
 Ordførerens svar:   
JA, det skal den være. Pga. omleggingen av internettsidene er den for tiden ikke lett å finne. 

Den bør få en plass på nettet sammen med de andre styringsdokumentene i kommunen. 

 
Merknad fra FIKS:   
Pr. 13.11 er ikke eiermeldingen søkbar på kommunens internettside. Meldingen som 
gjaldt fram til finnes på sidene.  Dersom kommunen mener eiermeldingen er et viktig 
dokument i forhold til kommunens innbyggere, selskapene og andre, bør den være 
lett tilgjengelig på kommunens internettsider. Dette vil også forenkle tilgangen til den 
for kommunens folkevalgte.  
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5      Vurdering og konklusjon 

1. Gjennom kommunestyrets vedtak av eiermelding har den skaffet seg et 
rammeverk for eierstyring. Det bør vurderes om eiermeldingen bør rulleres 
oftere, bla. for å få med erfaringene til det sittende kommunestyret. 

2. Det bør legges større vekt på å utvikle eierstrategier, jf. eiermeldingens mål.  
3. Kompetansen til selskapsstyrene bør som helhet bli bedre dokumentert ved 

neste valg.  
4. Follorådet har fått en sentral plass i eierstyring av de interkommunale 

selskapene. Dets arbeid på dette området bør bli omfattet av 
selskapskontrollen. Rapporteringsrutinene til kommunestyret om Follorådets 
arbeid bør vurderes. 

5. Dersom eiermeldingen skal tjene sine formål, bør den være godt synlig bl.a. 
på internett.  

Konklusjon:  

Eiermeldingen til Enebakk kommune gir en oversikt og regler for styringen av 
selskapene (eierskapspolitikken). Dersom kommunen ønsker en mer inngående og 
helhetlig diskusjon om sine eierskapsstrategier, har meldingen et 
utviklingspotensiale. 

Anbefalinger: 

1.   Kommunestyret bør revidere eiermeldingen oftere. 
2.   Nominasjonsprosessen til styrene i selskapa bør vurderes for å gjøre det  
      lettere å få tilstrekkelig bredde og relevant kompetanse inn i styret 
3. Follorådets arbeid med eierstyring bør bli omfattet av selskapskontrollen. 
4. Kommunens eierstrategier bør få en mer sentral plass ved den neste 

revisjonen av eiermeldingen 
 
 
 

Vedlegg: 
Enebakk  kommunes eiermelding 2012 – 2015  av 17.09.12 
Follorådet: samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene 2012 – 2016, 
vedtatt 28.03.2012 
 
 

    

 

 

 

 

 

  


