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1. Formål 

Denne selskapskontrollen baserer seg på kommunestyrets vedtak om plan for 

selskapskontroll 2013 – 2016, vedtatt av kommunestyret 10. 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 

den 21. november 2012. Eiermeldingens formål og krav utgjør det viktigste 

vurderingskriteriet for årets selskapskontroll.  

Årets selskapskontroll  fokuserer på følgende hovedområder i kommunens eiermelding: 

1. Utnevning og skifte av personer til styret er blant de viktigste styringsmuligheter eier 

har. Eiers ansvar i forbindelse med styreoppnevning er særlig å sikre kompetanse i 

styret (jf. eiermeldingen s. 18).  

2. Etablere budsjettprosesser mellom selskapene og kommunen som  sikrer at 

kommunestyret har reell innflytelse på hvor store summer som skal overføres til drift 

av det enkelte selskap hvert år (jf. eiermeldingen s. 8).  

3. Kommunens rolle som øverste eierorgan er avhengig av at eiermeldingens system for 

rapportering og behandling av saker blir fulgt opp (jf. eiermeldingen s. 23).  

 

3. Metode 

I Ås, som i resten av Follo, har kommunestyret vedtatt at ordføreren, med enkelte unntak, 

skal være kommunens representant i representantskapene i de selskapene som kommunen 

har eierinteresser i.  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 Johan Alnes 

4. Kontrollen 

FIKS intervjuet ordfører Johan Alnes den 7. oktober.  Oppsummeringen av intervjuet ble 

godkjent av ordføreren samme dag. 
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4.1 Eiermeldingens rolle 

 Fra eiermeldingen:  

 «Eiermeldingen skal være et grunnlag for: 

 Å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med det 

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

 Selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas.» (s. 4) 

Spørsmål: Hvordan fungerer kommunens eiermelding som verktøy for eierstyring  av 

selskaper? 

 

 Ordførerens svar:  Kommunens eiermelding ble vedtatt av kommunestyret 21.11.2012 og 

det er for tidlig å si hvor godt den vil fungere. For ordføreren som kommunens 

eierrepresentant i selskapene gir meldingen viktige rammer for hvordan saker vedr. 

selskapene skal behandles og rapporteres til kommunestyret. Den stiller også en del krav til 

selskapene og disse kravene er blant annet formidlet til selskapene via Follorådets 

eiermelding. 

 

4.2  Styreoppnevning 

Fra eiermeldingen: «Eiers ansvar i forbindelse med styreoppnevning er særlig å sikre 

kompetanse i styret…… Ideelt sett bør det legges vekt på en bred kompetanse blant de som 

velges inn i styrene.  (s. 18)  

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:  Ønsket om en bred kompetanse i styrene har også før kommunens 

eiermelding  vært lagt til grunn ved valgene.  Inntrykket er at styremedlemmer med privat 

næringslivsbakgrunn er styrket i styrene som nå er valgt, men en er ikke helt i mål på dette 

området. Politisk kompetanse er også viktig å ha med. Kommunestyrene nominerer en mann 

og en kvinne til styrene og ordføreren har fullmakt til å velge blant disse ved innstillingen fra 

Follorådets valgkomite overfor det enkelte selskap.   Det finnes ingen skriftlig dokumentasjon 

på at bredden i det enkelte styret oppfyller målene i eiermeldingen.  

 

Merknad fra FIKS:  Follorådets valgkomite innstiller, på bakgrunn av nominasjoner fra 

kommunestyrene, om sammensetningen av styrene for de interkommunale selskapene. 

Med unntak av å sikre en kjønnsbalanse i selskapene, bidrar trolig denne ordningen i liten 

grad til at det kan gjøres en helhetlig vurdering av det enkelte styres kompetansebehov.  



4 
 

 

4.3  Budsjettstyring 

Fra eiermeldingen: «Det vil være 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 med innspill fra selskapene og kommunen representert 

ved rådmannen, hvor begge deler blir tatt hensyn til  før den aktuelle summen blir 

innarbeidet i rådmannens budsjettforslag.» (s. 8) 

«Kommunens eierrepresentanter i representantskapet (ordfører) benytter Follorådet som 

samarbeidsorgan i sin eierstyring. Her drøftes alternative organisasjonsformer, det 

utarbeides felles opplegg for årsbudsjett, økonomiplan etc. for virksomhetene.» (s. 24)  

Spørsmål: 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:  Inntrykket er at selskapene har vært lojale overfor milepælplanen og  at 

selskapene holder seg innenfor de rammene som kommuneøkonomien gir.  Selskaper som 

bl.a. er markedsstyrte eller avhengig av statstilskudd gir spesielle utfordringer. 

 

4.4  Follorådets plass 

Fra eiermeldingen: «Det er utarbeidet og vedtatt et dokument (som regulerer samarbeidet 

om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo). Dette dokumentet ble sist revidert 

og vedtatt av Follorådet 28.03.12. (s. 14) (Dokumentet følger vedlagt kommunens 

eiermelding.)  

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

Ordførerens svar: Det vises til Follorådets eiermelding i kommunens eiermelding (s. 14) og 

denne følger også vedlagt kommunens melding.  

 

Merknad fra FIKS:   Det synes som om ordførernes samarbeid via Follorådet fungerer svært 

positivt for å utvikle eierskapsstyringen  av selskapene.  

4.5  Eierstyring av andre selskaper  

Eiermeldingen: Jf. pkt. 4.1 ovenfor 

Sprsmål: Hvordan ivaretas eierstyringen av selskaper someventuelt ikke er samordnet via 
Follorådet? 
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Ordførerens svar: Alle selskaper som kommunen har eierinteresser i er med i 

eiermeldingen  (jf. vedlegg 2 til eiermeldingen) og meldingens prinsipper for eierstyringen 

gjelder også disse.  

4.6 Informasjon til selskapene 

Eiermeldingen: Jf. pkt. 4.1 ovenfor.  

Spørsmål:  På hvilken måte er selskapene blitt informert om kommunens  eiermelding?  

 

Ordførerens svar:   Ordføreren forutsetter at administrasjonen har tatt hånd om dette.  De 

viktigste kravene til de interkommunale selskapene er også formidlet via Follorådets 

eiermelding. Denne er sendt til disse selskapenes daglige leder og styreleder.  

 

Rådmannen bekrefter i e-post av 15. oktober d.å. at kommunen sendte eiermeldingen til alle 

selskapene via e-post av 13. mai d.å.   

 

4.7  Ivaretakelsen av kommunestyrets rolle og ansvar 

a. Fra eiermeldingen: « Det er kommunestyret som kompetent, kollegialt organ som 

fatterbeslutninger som eierorgan og hvordan eierstyringen skal ivaretas.» (s. 14) 

Spørsmål: Innhentes instrukser eller signaler fra kommunestyret/formannskapet før 
representatnskapsmøter/generalforsamlinger i selskapene? 
 

Ordførerens svar:  Det er generelt en utfordring å få kommunestyret og formannskapet 

interessert  når selskapene går bra. Årsberetninger legges som regel ut på møtebordet under 

kommunestyremøtene.  Innkallinger til generalforsamlinger/repskapsmøter. Møter ble i en 

periode sendt via e-post til formannskapets medlemmer, men uten suksess. Ordføreren har 

spurt formannskapet om kommunen skulle følge opp eiermeldingen med eiermøter, men 

responsen var fraværende. 

 

b. Fra eiermeldingen: «Dessuten vil kommunestyret kunne påvirke og kontrollere 

virksomheten ved å: 

 ……. 

 Fastsette mål og rammer ved årlig budsjettbehandling. 

 Gjennomgå regnskap og årsmeldinger fra virksomhetene.  (s.14)» 

Spørsmål: Hvordan blir kommunens folkevalgte organer orientert om selskapene og 
representantskapsmøtene/generalforsamlingene. 
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Ordførerens svar:   Innkallinger og referatsaker legges ved som referatsaker til 

kommunestyret.  

4.8  Delegering av myndighet 

 

Fra eiermeldingen: «Formannskapet er saksforberedende organ for kommunestyret i 

økonomisaker og har innstillende myndighet i forbindelse med kommunens årsbudsjett og 

økonomiplan. Delegering av myndighet i eierspørsmål skal eventuelt fremgå av kommunens 

delegerings- reglement.» (s. 15) 

Spørsmål:  Hvilke saker forelegges kommunestyret og er saker delegert til andre organer? 
Hjemmelen for eventuell delegasjon? 

Ordførerens svar:   Kommunestyret har ikke gjort noe spesielt delegasjonsvedtak. Enkelte 

saker drøftes med formannskapet, men kommunestyret gjør vedtak der dette formelt sett 

kreves. 

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. 

Etter FIKS sin vurdering vil dette kunne bidra til  at både eierstyringen og selskapenes 

arbeid lettere kan måles. 

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

interkommunale selskapene i Follo.  FIKS mener ordføreren jevnlig bør rapportere til 

kommunestyrene om sin oppfølging av denne meldingen, eventuelt i sammenheng 

med kommunenes egne eiermeldinger.  

3. 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, mener FIKS en slik dokumentasjon  bør 

vurderes ved neste korsvei.  

4. FIKS  antar måten nominasjonen til styrene i de interkommunale selskapene foregår 

på, kan gjøre det vanskelig å få ønskelig bredde i styrene. Dersom Follorådets 

valgkomite hadde stått friere til å foreslå en sammensetning, uavhengig av 

nominasjonene fra kommunene, ville det kunne vært lettere å oppnå dette.   

5. Kommunens eiermelding har hovedvekt på eierskapspolitikk; hvordan selskapene 

skal forvaltes. Eierstrategier er de føringer kommunen legger til grunn for å sikre at 

selskapene ivaretar de mål som eierne har satt.  Eiermeldingen gir få føringer vedr. 

eierstrategi, men strategien berøres i ett av vedleggene til meldingen.  FIKS mener 

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.  
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Konklusjon:  

Kommunens eiermelding har lagt grunnlaget for utviklingen av en mer helhetlig 

eierskapspolitikk og eierstrategi overfor de selskapene som Ås kommune har 

eierinteresser i.   

6. Anbefalinger: 

1. Prosedyren for nominasjon til styrene i de interkommunale selskapene bør, i lys 

av eiermeldingens kompetansemål, vurderes endret.  

2. Ordføreren bør jevnlig rapportere til kommunestyret om Follorådet arbeid vedr. 

de interkommunale selskapene. 

3. Eierstrategier bør få en mer sentral plass ved den neste revisjonen av 

eiermeldingen.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  


