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1. Formål 

Denne selskapskontrollen baserer seg på kommunestyrets vedtak om plan for 

selskapskontroll 2013 – 2016, vedtatt av kommunestyret 22. oktober 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 7. september 2009 og rullert i vedtak i kommunestyret den 20. juni 2011. 

Eiermeldingens beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å utøve sitt eierskap 

utgjør det viktigste vurderingskriteriet for årets selskapskontroll.  

Årets selskapskontroll fokuserer på følgende hovedområder i kommunens 

eiermelding: 

1. «Det er et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at det blir i best mulig 

stand til å utføre de krevende oppgaver det er pålagt. En viktig oppgave for 

representantskapene/generalforsamlingen vil derfor være å finne de riktige 

personene til styrevervene i de ulike virksomhetene» (Eiermeldingen s. 18). Jf. 

kap. 4.1. 

2. «Kommunestyret i eierkommunene (som) bestemmer hvor store summer som 

skal overføres til drift av det enkelte selskap hvert år. Det er altså ikke slik at 

selskapene uavhengig av dette vedtaket kan «sende regningen» til den 

enkelte kommune.»  «Det er derfor viktig å etablere en budsjettprosess i 

samspill mellom selskapene og kommunen representert ved rådmannen,…» ( 

Eiermeldingen s. 12). Jf. Kap. 4.2. 

3.  «Det er kommunestyret som kompetent, kollegialt organ som fatter 

flertallsbeslutninger som eierorgan og hvor eierstyringen skal behandles.» 

(Eiermeldingen s. 17) Jf. Kap 4.3 – 5.0.  

 

3. Metode 

I Frogn, som i resten av Follo, er ordføreren normalt kommunens representant i 

representantskapene /generalforsamlingene i de selskapene som kommunen har 

eierinteresser i. Jf. eiermeldingen s. 17: «Normalt vil ordføreren i Frogn kommune 

være medlem av representantskapet i selskaper kommunen har interesser i.» 

Ordføreren har således ansvaret for å ivareta kommunens løpende interesser i 
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forhold til selskapene. På denne bakgrunn har vi valgt å basere årets kontroll på en 

rekke spørsmål til ordfører Thore Vestby. Ordføreren besvarte spørsmålene i e-post 

av 18. oktober d.å. Foruten spørsmålene til ordføreren har vi basert vår kontroll på 

dokumentsøk.  

Et utkast til rapport ble sendt via e-post av 23. oktober til ordfører og rådmann for 

eventuelle merknader. Høringsfristen var satt til 30. oktober. Ingen merknader 

framkom.  

Kontrollen er utført av Jan T.  Løkken i FIKS.  

4. Kontrollen 

FIKS sendt 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. 

Ordførerens svar forelå i e-post av 18. oktober.  

4.11  Styreoppnevning til selskapene 

Fra eiermeldingen (s. 18): «Det er et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at 

det blir i best mulig stand til å utføre de krevende oppgaver det er pålagt. En viktig 

oppgave for representantskapene/generalforsamlingen vil derfor være å finne de 

riktige personene til styrevervene i de ulike virksomhetene.» 

Spørsmål: 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:  «Partiene ble oppfordret til å komme med forslag til 

styremedlemmer. Det kom svært få innspill.» 

 

Merknader  fra FIKS: Kommunenes nominasjoner av styremedlemmer i selskapene 

ble foran inneværende periode samordnet av Follorådets valgkomite, jf. Follorådets 

eiermelding. Medlemmene av valgkomiteen oppnevnes av kommunestyrene. 

Follorådets mål for styresammensetningen, jf. Follorådets eiermelding, samsvarer i 

stor grad med eiermeldingen for Frogn kommune.  

FIKS mener det er uheldig at det ikke kan legges fram noen helhetlig dokumentasjon 

for i hvilken grad målene i eiermeldingen for Frogn vedr. styresammensetning av 

selskapene er oppfylt.  

I vår selskapskontroll i en av de andre kommunene ble det pekt på at oppnevningen 

av styrene primært har skjedd på et politisk grunnlag og at eiermeldingenes mål for 

sammensetningen av styrene ut fra selskapenes formål har vært underordnet.  
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4.12  Budsjettstyring 

Fra eiermeldingen: «Kommunestyret i eierkommunene (som) bestemmer hvor store 

summer som skal overføres til drift av det enkelte selskap hvert år. …. Det er derfor 

viktig å etablere en budsjettprosess i samspill med selskapene og kommunen 

representert ved rådmannen, ….. (s. 12) 

«Ordførermøtet i Follo har vedtatt et årshjul for budsjettprosessen.» (s. 12)  

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:  «I veldig variert grad – og form. Dokumentstruktur vedlegges» 

 

Merknad fra FIKS:  Svaret antyder at noen selskaper fortsatt ikke følger opp 

kommunens eiermelding og Follorådets årshjul på dette punktet. Det er vel gjerne slik 

at det tar en tid før slike prosesser er på plass i alle selskapene.  Det er derfor 

nødvendig å holde oppe et trykk overfor selskapene i denne saken.  

I e-post av e-post av 21.10 ba vi om rådmannens uttalelse til hvordan budsjettprosessen 

mellom rådmannen og selskapene har fungert fram til i dag.  Svarfristen var 21. oktober, men 

vi motto ingen merknader.  

4.13  Follorådets plass 

Kommunens eiermelding omtaler ikke Follorådets eiermelding, første gang vedtatt av 

Follorådet 23. mars 2010 og revidert 28. mars 2013. Follorådets melding skal gjelde 

fram til 2016. Meldingen følger vedlagt denne rapporten.  I Follorådets brev av 19. 

august d.å. til FIKS skriver daglig leder: ««Follorådets eiermelding» er et resyme av 

de viktigste retningslinjene som er nedfelt i de enkelte kommuners eiermeldinger. 

«Follorådets eiermelding» er følgelig en måte representantskapenes medlemmer 

(ordførerne) kan samordne styringen av selskapene.»»  

Spørsmål til ordføreren: Hva er forholdet mellom kommunens og Follorådets 
eiermelding? Er sistnevnte melding forankret i kommunen? 
 

Ordførerens svar: «Follorådets dannet basis og var input til vår egen. Follorådets er 

referert, men ikke spesielt forankret.» 

 

Merknader fra FIKS: Follorådets medvirkning, bl.a. via dets eiermelding, synes å ha 

stor betydning for eierrepresentantenes samordning av sine interesser i forhold til de 

interkommunale selskapene i Follo.  Det bør derfor vurdere å forankre denne 

meldingen bedre i kommunens egen melding. Det bør dessuten vurderes en jevnlig 

rapportering til kommunestyret om arbeidet med eierstyring i Follorådet.  
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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 rådets arbeid i 

forhold til selskapene bli omfattet av selskapskontrollen.  Follorådet må eventuelt selv 

gjøre vedtak om dette.  

4.14   Utarbeiding av selskapsstrategier i selskapene 

Fra eiermeldingen(s. 21): «Uavhengig av hvilken organisasjonsform som velges for 

organiseringen av tjenester utenfor den tradisjonelle tjenesteproduksjonen, skal hvert 

selskap etablere og utvikle en egen selskapsstrategi…. Frogn kommune mener at 

det å utvikle strategier for selskapene er et styreansvar.»  

Spørsmål til ordføreren: Hva er status for utarbeiding av selskapsstrategi i de aktuelle 

selskapene? 

Ordførerens svar: Varierende. Eierne styrer etter formålsparagrafen gitt i 

Selskapsavtalen. Styrene har ulike nivåer på utformet strategi for å levere ihht. 

denne. Som representant for eierne, for å høyne nivået på rep.skapsmøtene, og for å 

forenkle/bistå selskapene, har vi innførte en mal til alle selskapene skal forholde seg 

til. Vedlegges. 

Merknad fra FIKS: Vi minner om at en selskapsstrategi i selskapet blant annet vil 

være viktig for å fortelle eierne hvordan selskapet skal gå fram for å nå sine mål. En 

slik strategi vil være et viktig verktøy når kommunestyret skal vurdere selskapet som 

en del av sin totale tjenesteproduksjon eller når det skal bedømme selskapets 

utvikling.  

4.15  Eierstyring av andre selskaper  

Follorådet samordner primært forholdet til  de interkommunale selskapene.  

Spørsmål: Hvordan ivaretas eierstyringen av selskaper som eventuelt ikke er 
samordnet via Follorådet? 
 
Ordførerens svar: «Av generalforsamlingen, ordfører (Drøbak vaskeri) eller 

kommunens representant til generalforsamlingen (Fergeselskapet), ordfører eller 

kommunestyrevalgte representanter: Folkvang AL.» 

Merknad fra FIKS: Vi vil føye til at eiermeldingens regler for kontroll og rapporteringer 

er like for alle selskaper der kommunen har eierinteresser.  
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4.16 Informasjon til selskapene 

Eiermeldingen (s. 3): «Eiermeldingen skal danne grunnlag for en aktiv og prinsipiell 

eierskapspolitikk hvor kommunens eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort 

gjennom en aktiv styring av eierinteressene i foretak og selskaper.»  

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:  På hvilken måte er selskapene blitt informert om 

kommunens   eiermelding? 

Ordførerens svar:   Referat. 

 

Merknad fra FIKS: Det bør vurderes, der dette ikke er gjort, å ta opp forslag på 

representantskapsmøtene/generalforsamlingene om at styrene skal behandle 

eiermeldingene og melde tilbake til dette organet om oppfølgingen. Kommunestyrene 

bør bli informert om selskapenes oppfølging av eierskapsmeldingens krav.  

 

4.17 Kommunens rutiner for kontroll av eierinteresser 

 

Eiermeldingen s. 4: « Kommunen bør (likevel) føre kontroll og tilsyn med sine 

eierskap.» 

Se også 4.19 nedenfor.  

 

Spørsmål til ordføreren:  Hvilke rutiner har kommunen for kontrollen av sine 

eierinteresser? Blir rutinene fulgt? 

 

Ordførerens svar: Kontrollen skjer via selskapets egen revidering, rep.skapenes 

behandling samt kommunestyrets eiermøte (det siste fungerer ikke optimalt). 

 

Merknad fra FIKS:  Vi har gått igjennom protokollene fra kommunestyremøtene, men 

kan ikke se at det er gjennomført noe eiermøte i kommunestyret etter at 

eiermeldingen ble revidert i 2011 , jf. eiermeldingens forutsetning om at dette skal 

gjøres årlig (s. 4) . Rådmannen har ikke fulgt opp eiermeldingens forutsetning om at 

den skal rulleres hvert år. Jf. eiermeldingen s. 22.  

 

4.18   Instrukser fra kommunestyret før representantskapsmøter i selskapene. 

 

Spørsmål til ordføreren: Innhentes instrukser eller signaler fra 

kommunestyret/formannskapet før representantskapsmøter/generalforsamlinger i 

selskapene? 
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Ordførerens svar:  «Som over, men det er utfordrende å få leve opp til 

eiermeldingens intensjon både for ordfører, administrasjonen og 

kommunestyrerepresentantene. Til nå er kun kommunestyrets signaler gått på at hvis 

det er penger på bok/fond som selskapet ikke trenger målt opp mot 

formålsparagrafen. Ordfører er gitt tillit til å vurdere.» 

 

Merknad fra FIKS: Vi ser fra kommunestyrets protokoller at det bl.a. er gjort vedtak i 

saker vedr. endring av selskapsavtale for et selskap og lånegarantier til Follo 

kretsløp. 

 

4.19  Ivaretakelsen av kommunestyrets rolle og ansvar 

Eiermeldingen s. 4: 
«2.1.2 Kommunestyrets eiermøte  
Kommunestyret skal behandle eierspørsmål årlig. Dette skal skje i løpet av 
første halvår. Bakgrunnsmaterialet som brukes i møtet er innkallingene til 
representantskapsmøtene/generalforsamlingene som er tilgjengelig.  
Temaet for møtene er tredelt:  
1) Saker som er til behandling i representantskapene/generalforsamling. 
Formålet er å gi fullmakt til representantene i 
representantskapene/generalforsamlingene.  
2) Selskapenes formålsparagrafer, nærmere bestemt om selskapene oppfyller 
sin hensikt i forhold til formålsparagrafen, videre om det er behov for 
justeringer.  
Alle selskaper behandles ikke hvert år – det utarbeides en plan der man tar 
sikte på at alle selskaper er gjenstand for behandling en gang i løpet av 
kommunestyreperioden. Som grunnlag brukes siste tilgjengelige og godkjente 
årsmelding.  
3) Rullering av eiermeldingen  
2.1.3 Rutiner for informasjonsflyt mellom eiere, styre og administrasjon.  
Kommunen som eier skal i tilstrekkelig grad føre kontroll og tilsyn med sine 
eierskap. For å oppnå dette må det etableres et system for rapportering fra 
eierrepresentantene til kommunen.  
Eierne må få tilstrekkelig og relevant informasjon for å kunne utøve sitt 
eierskap. Følgende rutiner skal følges:  
a) Samtlige innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter oversendes 
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester, Frogn kommune.  
b) Innkallingene legges frem for kommunestyret som politisk sak (se 2.1.2)  
c) Protokollene fra representantskapsmøter 

c) Årsmeldinger legges frem for kommunestyret som referatsaker. 

Årsmeldingene brukes også som bakgrunn for diskusjonens rundt 

selskapenes formålsparagraf (se 2.1.2 pkt 2)  

d) Budsjett behandles i henhold til egne rutiner, se 4.12.  
2.1.5 Rutiner for arkivering av dokumentasjon.  
Rådmannen har ansvar for at det etableres rutiner for arkivering av relevante 
dokumenter som kommer fra alle selskaper Frogn kommune har eierinteresser 
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i. Formålet er å gi både eiere, innbyggere og administrasjon lett tilgang til alle 
dokumenter som berører selskapene.  
Innkallinger/protokoller til møter i representantskapene, samt selskapenes 
årsmeldinger registreres i kommunens arkivsystem. Hvert selskap har en egen 
mappe i arkivsystemet med undertittelen “eierstyring”.  
Innkallinger og protokoller fra selskapenes styrer arkiveres ikke særskilt, og 

forelegges heller ikke de politiske organene. For innsyn i disse dokumentene 

henvises det til selskapene.» 

 

a. Spørsmål til ordføreren: Hvilke saker forelegges kommunestyret og er saker 

delegert til andre organer? Hjemmelen for eventuell delegasjon? 

 

Ordførerens svar: Ikke delegert. 

 

b. Spørsmål til ordføreren: Hvordan blir kommunens folkevalgte organer orientert 

om selskapene og representantskapsmøtene/generalforsamlingene? 

 

Ordførerens svar: Blir ikke, men skulle ihht. eiermeldingen. 

Merknad fra FIKS: Ordførerens svar og vår gjennomgang av saksdokumenter og 

protokoller til kommunestyret etter at eiermeldingen ble revidert 20. juni 2011 viser at 

svært lite av meldingens regler for å involvere kommunestyret i eierstyringen er blitt 

fulgt opp. Vi merker oss at protokoller fra representantskapsmøter i noen av 

selskapene tas med som referatsaker til kommunestyremøtet som skal holdes 4. 

november d.å.  

4.20 Informasjon om eiermeldingen 

Spørsmål til ordføreren: Er eiermeldingen lagt ut på kommunens internettsider? 

Ordførerens svar: Ja. 

http://www.frogn.kommune.no/Documents/Politisk/2009/Rullering%202011.pdf 

 

5 Vurdering og konklusjon  

 

1. Gjennom kommunestyrets vedtak av eiermelding har den skaffet seg et 

rammeverk for eierstyring og en rolleavklaring for både kommunestyret og 

eierrepresentantene. FIKS kan ikke se at dette rammeverket er satt ut i livet.   

2. Follorådet eiermelding er vedtatt for å sikre en god og omforent eierstyring av 

de interkommunale selskapene i Follo.  FIKS mener Follorådet/ordføreren 

jevnlig bør rapportere til kommunestyrene om sin oppfølging av denne 

meldingen, eventuelt i sammenheng med kommunenes egne eiermeldinger.  

3. Follorådets arbeid med eierstyring bør bli omfattet av selskapskontrollen. 

http://www.frogn.kommune.no/Documents/Politisk/2009/Rullering%202011.pdf
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4. Kompetansen til de styremedlemmene som ble valgt til selskapenes styrer i 

fjor høst, er i liten grad dokumentert. På bakgrunn av den sentrale plass 

ønsket om god kompetanse har i kommunens eiermelding, bør en slik 

dokumentasjon vurderes ved neste korsvei.  

5. Nominasjonsprosessen til styrene kan gjøre det vanskelig å oppnå den 

bredden i kompetanse som eiermeldingen ønsker.  

6. For å sikre kommunestyret et bedre grunnlag for sin eierstyring, mener FIKS 

eierstrategier bør få en mer sentral plass i eiermeldingen. På denne måten 

kan kommunestyret med faste mellomrom få anledning til å drøfte 

selskapenes mål i forhold til kommunens interesser og uavhengig av initiativ 

fra selskapene.  

Konklusjon:  

Kommunens eiermelding har ambisiøse mål, men disse er i liten grad blitt fulgt 

opp.  

7. Anbefalinger: 

 

1. Eiermeldingens rammeverk for eierstyring bør følges opp.  

2. Nominasjonsprosessen til styrene bør vurderes med sikte på  å gjøre det 

lettere å få tilstrekkelig bredde og relevant kompetanse inn i styret.  

3. Ved oppnevningen av styrer for selskapene bør kompetansen hos 

medlemmene og i styret som helhet dokumenteres. 

4. Follorådet bør evaluere milepælplanen for budsjettprosessen og 

eierrepresentantene bør vurdere forslag for å sikre at den blir fulgt opp i 

alle selskaper. 

5. Follorådets arbeid med eierstyring bør bli omfattet av selskapskontrollen. 

6. Ordføreren bør jevnlig rapportere til kommunestyret om Follorådet arbeid 

vedr. de interkommunale selskapene. 

7. Ved neste revisjon av eiermeldingen bør det vurderes om dagens rammer 

for kommunestyrets medvirkning er tilfredsstillende eller om de bør justeres 

på bakgrunn av erfaringene.  

8. Kommunens eierstrategier bør få en mer sentral plass ved den neste 

revisjonen av eiermeldingen.  

 

Vedlegg: 

Frogn kommunes eiermelding av 20.6.2011 

Follorådet: samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene 2012 – 2016  

Follorådets brev av 19. september  d.å. med svar på FIKS e-post 1. august 2013. 

E-post av 18.oktober fra ordfører Thore Vestby vedr. selskapskontrollen 2013 

 

 

  


