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1. Sammendrag og læringspunkter  

1.1. Sammendrag 

Kontrollutvalget i Vestby kommune engasjerte BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av 

Vestby Næringsselskap AS (VNS) og dets heleide datterselskap, Vestby Fjernvarme AS (VF).  

Formålet har vært å undersøke den negative utviklingen i fjernvarmeselskapet og kontakten mellom 

mor- og datterselskap.  

Forvaltningsrevisjonen har primært bestått av dokumentanalyse og intervjuer. Intervjuene har 

omfattet et bredt utvalg personer, herunder ledende personer i kommunen, ansatte i kommunens 

administrasjon, ansatte og styremedlemmer, både fra nåværende og tidligere styrer, innen 

selskapene Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS, samt selskapenes revisor og 

advokaten som var ansvarlig for salget av Vestby Fjernvarme AS. 

Kontrollutvalget vedtok i utgangspunktet følgende fire problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 

Problemstillinger  

1. I hvilken grad kan kommunens eierstyring av Vestby Fjernvarme AS og Vestby 

Næringsselskap AS sies å ha vært forsvarlig? 

2. I hvilken grad ble interne og eksterne regelverk og avtaler etterlevd ved transaksjoner 

mellom kommunen og konsernet Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS? 

3. I hvilken grad kan den interne styringen av Vestby Fjernvarme AS sies å ha vært forsvarlig? 

4. I hvilken grad har kommunens prosess for salg av Vestby Fjernvarme AS sikret at 

kommunens interesser har vært best mulig ivaretatt? 

Tabell 1 Problemstillinger 

BDO er av den oppfatning at det kan stilles spørsmål ved kommunens eierstyring av VNS og VF. 

Dette er i hovedsak knyttet til manglende informasjon om selskapenes økonomiske situasjon og 

risiko ved innvilgelse av likviditetslån, samt utstrakt mangel på styrende dokumenter i både mor- og 

datterselskap.  

BDO er videre av den oppfatning at det at samme person er medlem av kommunestyret, som er eier 

av VNS, og samtidig sitter som beslutningstaker i selskapenes styrer, er uheldig. Man kan naturligvis 

melde seg selv innhabil, men knytningen mot andre partifeller og politiske samarbeidspartnere i 

kommunestyret er for nær til at eierstyringen kan sies å bli tilstrekkelig upåvirket av denne 

rollesammenblandingen.  

På grunn av selskapsstrukturen, har kommunen ingen formell innflytelse over fjernvarmeselskapet, 

men har den økonomiske risikoen både som långiver og som indirekte eier. Den etablerte 

selskapsstrukturen vurderes derfor av BDO som uheldig dersom det ikke innføres kompenserende 

kontroller som gir kommunen direkte styring. 

BDO vurderer kommunens håndtering av overdragelse av eiendomsopsjonsrettigheter som mulig 

brudd på aksjelovens § 3-8. Dette kan innebære at transaksjonen ikke er gyldig og at det foreligger 

skattepliktig gevinst. Det kan videre være spørsmål om transaksjonen er i strid med skattelovens     

§ 13-1 som forutsetter markedsmessige vilkår ved slike transaksjoner. 

BDO opplever at de ledelsesmessige forholdene i VF har vært uryddige, med tidvis manglende 

formell daglig ledelse og kontrollmessige utfordringer med hensyn til rollefordeling hvor samme 

person har hatt både kontrollerende og utøvende funksjoner. Fjernvarmeselskapets revisor har i 
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forhold til informasjonsplikten i årsregnskapet oppfylt sine forpliktelser knyttet til usikkerheten om 

selskapets økonomi, men selskapets styre har ikke behandlet revisorbrev på en tilfredsstillende, 

formell måte. 

BDO er av den oppfatning at fjernvarmeselskapets kapitalbehov ikke har hatt nødvendig fokus, 

tydeliggjort ved at tilfredsstillende forutsetninger og kvalitetssikringer ikke var lagt til grunn for 

vurderingene av investeringsrammene i VF.  BDO er videre av den oppfatning at finansieringen av VF 

ikke har vært forsvarlig. 

BDO vurderer kommunens prosess for salg av Vestby Fjernvarme AS som tilfredsstillende organisert, 

med tydelig mandat og fullmakter knyttet til salgsprosessen. Kommunikasjonen vedrørende 

salgsprosessens fremdrift oppleves som regelmessig og tilfredsstillende. Rollene tilknyttet 

salgsprosessen oppleves også som tydelig avklart, godt kommunisert og hensiktsmessig organisert. 

1.2. Læringspunkter 

Følgende læringspunkter for kommunen følger av konklusjonene ovenfor:  

Pkt Læringspunkter 

1 Organisering og selskapsstruktur  

Dersom man velger å organisere et kommunalt eierskap i en konsernform, bør kommunen 

sikre seg direkte styring også i datterselskapet gjennom tydelige vedtekter som setter 

krav til rapportering, fullmakter for selskapets ledelse, representasjon på 

generalforsamlingen og valg av styre. 

Aksjeselskaper eiet av Vestby kommune må gis forsvarlig egenkapitalfinansiering. Det bør 

videre etableres et forsvarlig og påregnelig inntektsgrunnlag, som dekker løpende 

kostnader og gir nødvendig handlingsfrihet til daglig drift.  

2 Styresammensetning 

Det stilles spørsmål ved om ordfører burde ha fullmakt til å innkalle til ekstraordinær 

generalforsamling og avsette et styre (VNS) som ikke svarte på hans forespørsler om 

informasjon og innsyn. Vi vil anbefale at eierstrategien til kommunen tydeliggjør hvilke 

krav kommunen som eier stiller til styret i selskapene vedrørende innsyn og 

kommunikasjon, og hvilke konsekvenser avvik fra disse kravene skal medføre. Kommunens 

opptreden som eier bør gjøres minst mulig personavhengig, og mest mulig ensartet og 

forutsigbar.  

3 Rolleforståelse 

Kommunens eiermelding bør tydeliggjøres med hensyn til roller; herunder bevisstgjøre om 

kommunestyrets rolle som politisk organ, kommunestyrets rolle som eier, og styrerollen. 

Videre bør prosedyrene vedrørende valg av kandidater til de ulike rollene tydeliggjøres, 

og de valgte personer bør gjennomgå opplæring, herunder også opplæring i 

konflikthåndtering og om hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. På denne måten vil 

det være mer legitimt å ta opp rollekonflikter på en profesjonell måte, uten at det 

oppleves personlig betont.  

4 Habilitetsproblematikk og ansvarliggjøring 

Velges en kommunestyrerepresentant til styreverv i selskaper hvor Vestby kommune har 

direkte eller indirekte eierinteresser og kommunestyrerepresentanten samtidig også har 

et ansettelsesforhold i et av selskapene i samme konsern, får samme person både en 

besluttende, kontrollerende og utøvende rolle. Habilitet kan da være en kontinuerlig 

utfordring både i kommunestyret og i selskapsstyret. Slike dobbeltroller bør derfor 

unngås.  
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5 Utstrakt rapporteringsbehov  

Etablering av nye aksjeselskaper for å løse kommunale oppgaver bør besluttes av 

kommunestyret. Aksjeselskaper eiet av Vestby kommune må ha klare og begrensede 

formålsparagrafer, som kun dekker de arbeidsoppgaver selskapet er stiftet for å dekke.  

6 Kompetanse 

Politikere har en samfunnskompetanse og en kompetanse om kommunene og lokale 

forhold som kan være relevant kompetanse i et selskapsstyre. Hvis man samtidig er aktiv 

politiker, må kommunen og den det gjelder ha et åpent og bevisst forhold vedrørende 

hvilken rolle man representerer i selskapet. Som ledende ansatte eller styremedlem skal 

man representere selskapets interesser og eiers interesser (kommunens), upåvirket av 

egen politisk agenda. Dette kan være krevende, og er vesentlig forskjellig fra sin rolle 

som politiker hvor man sitter i (politisk) styrende organer for å kunne påvirke beslutninger 

i tråd med sin egen politiske overbevisning. 

Det er vår oppfatning at kommunestyret bør etablere et særskilt tverrpolitisk utvalg med 

ansvar for oppfølging av kommunalt eide selskaper. Utvalget bør ha få, men kompetente 

medlemmer, og bør ha ansvaret for å følge opp selskapets styre; herunder at vedtekter 

følges, at pålegg fra generalforsamlingen følges, og at kommunens risiko holdes på et 

akseptabelt nivå. Utvalget bør også forberede beslutningssaker for kommunestyret der 

dette er relevant, og bør uttale seg før generalforsamlingen (kommunestyret eller den 

generalforsamlingens myndighet delegeres til) fatter vedtak.  

Tabell 2 Læringspunkter 

Ovennevnte læringspunkter har det til felles at de alle søker å gi en mer forutsigbar eierstyring, slik 

at personlige forhold ved kommunens representanter og/eller selskapets ledelse i fremtiden skal få 

mindre betydning for kommunens evne som eier til å fange viktige styringssignaler og fatte riktige 

beslutninger. Det har etter vår oppfatning vært flere tydelige observasjoner, både på det 

personlige, prosessuelle og organisatoriske plan som med en tydeligere eierstrategi med tydelige 

forventninger, krav og handlingsregler ville medført at kommunens eierskap i 

fjernvarmevirksomheten ville blitt avviklet på et tidligere tidspunkt, og med mindre tap eller ingen 

tap. Først og fremst dreier dette seg trolig om å gi bedre muligheter for å kunne si i fra tidligere, 

både for selskapets ledelse, styre, politikere og kommunal ledelse, ved at alle hadde en felles kjent 

norm å måle mot med hensyn til hva som er ”god” og ”dårlig” styring.   
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2. Innledning 

2.1. Bakgrunn og formål 

Vestby Fjernvarme AS (VF) ble opprettet i 2007 og har som formål å bygge ut og drifte fjernvarme i 

Vestby kommune. VF er et heleid datterselskap av Vestby Næringsselskap AS (VNS), som igjen eies 

100 % av Vestby kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Selskaps- og eierstruktur 

Kontrollutvalget i Vestby kommune besluttet i møte den 22. august 2012 at det skulle gjennomføres 

en foranalyse for mulig forvaltningsrevisjon av VNS og VF. Foranalysen forela for kontrollutvalget et 

innspill til en prosjektplan i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 28/12, som fokuserte på 

årsakene til den negative utviklingen i fjernvarmeselskapet og kontakten mellom mor- og 

datterselskap. Formålet med prosjektplanen var å avklare mål og problemstillinger for revisjonen. 

Prosjektplanen ble godkjent i kontrollutvalgets møte den 14. desember 2012. Kommunestyret 

vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjonen i tråd med denne prosjektplanen i møte samme dag. 

2.2. Problemstillinger og revisjonskriterier 

2.2.1. Problemstillinger 

I tråd med den vedtatte prosjektplanen søker denne forvaltningsrevisjonen å belyse følgende 

problemstillinger:  

Problemstillinger 

1 I hvilken grad kan kommunens eierstyring av Vestby Fjernvarme AS og Vestby Næringsselskap AS 

sies å ha vært forsvarlig? 

2 I hvilken grad ble interne og eksterne regelverk og avtaler etterlevd ved transaksjoner mellom 

kommunen og konsernet Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS? 

3 I hvilken grad kan den interne styringen av Vestby Fjernvarme AS sies å ha vært forsvarlig? 

4 I hvilken grad har kommunens prosess for salg av Vestby Fjernvarme AS sikret at kommunens 

interesser har vært best mulig ivaretatt? 

Tabell 3 Problemstillinger  

Etter standarden for forvaltningsrevisjon skal prosjektet konkludere opp mot problemstillingene. For 

kontroll av de enkelte problemstillingene er flere områder blitt vurdert, men vår vurdering er 

oppsummert i én konklusjon per problemstilling.  

Vestby Næringsselskap AS 

Aksjekapital kr 100 000 

Vestby kommune 

Vestby Fjernvarme AS 

Aksjekapital kr 100 000 

100 % 

100 % 
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2.2.2. Metode  

Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført i henhold til krav fastsatt i kommuneloven § 78, forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (endringer pr. 

1. februar 2011). Den metodiske tilnærmingen er i all hovedsak gjennomført ved innhenting av data 

og intervjuer med ledende personer i kommunen, ansatte i kommunens administrasjon, ansatte og 

styremedlemmer innen selskapene Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS både fra 

nåværende og tidligere styrer, samt selskapenes revisor og advokat ansvarlig for salget av Vestby 

Fjernvarme AS. 

Forvaltningsrevisjonen har primært bestått av intervjuer med:  

Intervjuobjekts navn Intervjuobjektets stilling 

John Arthur Ødbehr Ordfører, Vestby kommune 

Knut Haugestad Rådmann, Vestby kommune 

Sjur Authen Økonomisjef, Vestby kommune 

Nils-Anders Søyland Saksbehandler, Vestby kommune  

Jan Oscar Svae Daglig leder i VNS AS; tidl. daglig leder i VF AS 

Trond Oscar Svae Driftssjef, VF AS 

Lars-Erik Moltzau Revisor for VNS AS og VF AS, Moltzau Revisjon AS 

Tore Skar 
Advokat ansvarlig for salg av VF AS, Adv. Skar, Dyvik Clemetsen & 

Langseth 

Tom Anders Ludvigsen Tidl. styreleder i VNS AS; tidl. prosjektleder i VF AS 

Eivind Jørgen Topper Nestleder i VNS; tidl. styreleder VF AS 

Else Marie Aasen VNS AS GF-representant i 2011 

Tabell 4 Liste over intervjuobjekter BDO har hatt samtale(r) med 

Alle intervjuer er basert på frivillighet. Rapporten bygger dessuten på dokumentanalyser. I vedlegg 

1 er det listet opp de viktigste dokumentene som har vært grunnlaget for analysene. Referater og 

annen dokumentasjon fra intervjuene er revisjonens arbeidspapirer, og vil ikke være gjenstand for 

offentliggjøring. Dette har vært en viktig forutsetning for gjennomføringen av intervjuene. BDO har 

taushetsplikt om de forhold som er kommet frem under intervjuene, ut over hva som er direkte 

dokumentert i denne forvaltningsrevisjonsrapporten. 

2.2.3. Nærmere om rapportens oppbygging 

I tilknytning til vurderingene er det visuelt brukt symboler. Disse gir uttrykk for vår subjektive 

oppfatning av resultatet ved gjennomgangen. Symbolene representerer ikke en garanti for de reelle 

omstendighetene rundt den negative utviklingen i fjernvarmeselskapet og kontakten mellom mor- 

og datterselskap. Vurderingene er basert på innhentet informasjon, og det vil alltid være en risiko 

for at forhold som ikke er omfattet av BDO kunne ha medført en annen konklusjon. Symbolbruken og 

beskrivelsen av denne illustreres i tabellen på neste side: 

Symbol Vurdering av kvalitet 

 

 Rød 

Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede standard eller 

krav i forhold til målekriteriene.  
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 Gul 

Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte standarder eller 

krav i forhold til målekriteriene.  

 

Grønn 

Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste aksepterte standarder 

og krav.  

Tabell 5 Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet 

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak bygger på den informasjonen som er 

mottatt. Rapporten er sendt rådmannen på høring. Gjennom høringen blir faktabeskrivelsen 

verifisert, men det kan fortsatt være opplysninger som av ulike grunner ikke har blitt forelagt, og 

som kunne gi andre vurderinger og konklusjoner enn det rapporten bygger på. Vårt arbeid er 

gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av 

analysene som er foretatt må ses i lys av dette. Vi kan ikke gå god for at alle relevante forhold er 

avdekket eller analysert.  

2.2.4. Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er kilder som er normgivende eller styrende for de spørsmål som vurderes. Det 

kan være lover og forskrifter, reglementer og instrukser, normer og standarder for yrkesutøvelse, 

vedtak osv. Kriteriene som problemstillingene i dette prosjektet har blitt målt opp imot er: 

• Forvaltningsloven LOV-1967-02-10 med forskrift til forvaltningsloven (av 15. desember 2006) 

• Kommuneloven LOV-1992-09-25-107 med forskrifter 

• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) LOV-1997-06-13-44  

• Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) LOV-1998-07-17-56 

• Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) LOV-1999-03-26-14 

• Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) LOV-1999-01-15-2 

• Vestby kommunes Eiermelding 2009-2012 

• Norsk anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide 

selskaper og foretak 

• Alminnelige prinsipper for beste praksis innen økonomistyring og økonomisk analyse 

• Vedtatte styrende dokumenter og vedtekter for selskapene 

• Teori og praksis for styreansvar 

Revisjonskriteriene er knyttet opp mot problemstillingene i forhold til den enkelte sak der disse har 

vært aktuelle å benytte som målestokk. 

2.2.5. Presisering 

Vi vil presisere at vår rapport er en oppsummering av intervjuer og våre vurderinger basert på disse 

intervjuene og gjennomgang av dokumenter, som gjør at kommunen får råd fra oss om hvordan de i 

fremtiden bør / ikke bør organisere denne typen virksomhet. Personer som navngis i rapporten er 

derfor av underordnet betydning, og vi har ikke holdepunkter for at det er forhold knyttet til 

enkeltpersoner som har vært avgjørende for selskapenes negative utvikling. 
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3. Problemstilling 1 

I hvilken grad kan kommunens eierstyring av Vestby Fjernvarme AS og Vestby Næringsselskap 

AS sies å ha vært forsvarlig? 

3.1. Revisjonskriterier 

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok i mai 2009 en Strategi for utvikling, styring og forvaltning 

av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser, jf. Vestby kommune Eiermelding 2009 - 2012. 

Formålet med eiermeldingen er å danne grunnlag for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk ved å 

synliggjøre kommunens kommunikasjon med- og forhold til selskaper kommunen eier alene eller 

sammen med andre.  

Eiermeldingen stiller blant annet følgende krav til kommunens eierstyring av kommunalt eide 

selskaper (nummerering angir referanse til dokumentets kapittel): 

2.1 Rapporteringssystem etablert fra eierrepresentantene til kommunen 

2.1 Langsiktig eierstrategi utarbeidet av eierne, der det angis konkrete mål og krav til 

resultater som samsvarer med selskapets formålsparagraf 

2.2 Kommunens representanter må ha kunnskap om eierstrategien og -rapporteringsrutiner 

tilbake til eieren  

2.2 Vestby kommune har som mål å gjennomføre opplæring i den politiske eierrollen hvert 4. 

år etter valget, samt en dags opplæring i eierstyring hvert år 

2.4 Selskapenes formål skal fremkomme i vedtektene 

2.5 Fullmaktstruktur for selskapene er utarbeidet av styret i hvert selskap 

2.6 Kontrollutvalget har påsett at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eierinteresser, og at eierstyringen utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

3.1 Etiske retningslinjer for selskapene er utarbeidet av selskapet og styret; bør inneholde 

identifisering av kjerneverdier, tiltak som ledelsen forplikter seg til å ta ansvar for, og analyser 

av risikoen for ulovlige, irregulære og uetiske forhold i selskapet.  

3.1 Daglig leder forankrer selskapets etiske regelverk i bedriftskulturen 

3.1 Daglig leder evaluerer de etiske retningslinjene årlig 

4.1 Antall styremedlemmer er ihht selskapets vedtekter 

4.2 Styret skal helst ha erfaring fra administrasjon og ledelse, kombinert med kunnskap om 

tjenesteområdet. Styret skal samlet sett ha den kompetansen som er nødvendig for å styre og 

utvikle selskapet slik eier har bestemt. 

4.2 Følgende generelle kompetansekrav bør stilles til styremedlemmer 

• God økonomisk innsikt 

• Innsikt i selskapets virksomhet og kunnskap om tjenesteområdet 

• Personlig integritet 

• Lojalitet mot selskapet og styrets beslutninger 

• Hvis vedkommende er aktiv folkevalgt i Vestby kommune: Kunnskap om 

habilitetsreglene, nærmere beskrevet i forvaltningslovens kap.2 

• God gjennomføringsevne 

• Styrekompetanse 
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• Forståelse for hvordan styringssystemene i Vestby kommune fungerer 

4.3 Kompetansehevende tiltak gjennomført ifbm. valg av nye styremedlemmer 

4.4 Styret har overordnet ansvar for drift og utvikling av selskapet. Styrets arbeidsform skal 

være forsvarlig 

4.5 Styreinstruks etablert i selskapene (ihht. Aksjeloven § 6-23). Styreinstruksen skal gi 

nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, hvilke saker som skal styrebehandles, daglig 

leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret samt regler for innkalling og møtebehandling.  

4.6 Styreplan utarbeidet av styret i begynnelsen av sin styreperiode. Her skal det spesifiseres 

hva styret, daglig ledelse og selskapet skal utføre.  

4.9 Styrets arbeidsgiveroppgave innebærer bl.a. tilsyn og kontroll med systemer som sikrer 

rapportering ifht fullmaktsstrukturer, instruks for daglig leder, internkontrollsystemer, 

økonomiske forhold og kommunikasjon med de ansatte. Styrene skal sikres at de får tilstrekkelig 

og korrekt informasjon om selskapets drift og utvikling.  

4.9 Styret skal sørge for at selskapets visjoner, verdier og strategier er kjent for alle ansatte, 

og særlig daglig leder, slik at de har kunnskap om de forventningene styret har til virksomhetens 

aktivitet og mål.  

4.11 Daglig leder i selskapet utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan for selskapet og 

legger dette frem for styret. Styrets forslag behandles i rep.skapet/GF, og oversendes til 

rådmannen som fremmer dette for kommunen. Kommunestyret fatter vedtak om kommunens 

budsjett, som omfatter kommunens tilskudd til selskapet.  

4.12 Valg av nye styremedlemmer er meldt til Foretaksregisteret; meldingen er undertegnet av 

samtlige styremedlemmer  

5.1 Styret er kjent med lovgivningen knyttet til offentlighetsloven og personopplysningsloven.  

5.1 Informasjonssikkerhet er behandlet som emne i styret.  

5.2 HMS følges opp systematisk ihht. gjeldene krav fastsatt i loven (jf. 

internkontrollforskriften). 

6.3 Hovedansvaret for at selskapets regnskapsførsel er lovmessig utført ligger hos daglig leder 

(jf. Akseloven § 6-14). Styret er i denne forbindelse pålagt tilsyns- og oppfølgingsplikt.  

6.4 Daglig leder rapporterer til styret; minst hver 4. mnd. Her skal DL underrette om 

selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. (jf. Aksjeloven § 6-15) 

7.1 Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen og årsregnskapet, forutsetningen 

for fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap, er i samsvar med lov 

og forskrifter.  

7.1 Revisor skal videre vurdere om opplysningene er konsistent med årsregnskapet.  

7.1 Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en 

betryggende måte og med forsvarlig kontroll. 

7.1 Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk (jf. Revisorloven § 5-2) 

8.1 Det foretas jevnlig evaluering av styrets arbeid, ihht. kommunens ønske 

8.3 Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens eierskap, 
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med mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak. Sitter ordføreren i styret for et av 

kommunens selskaper (VF AS), skal ordfører i utføringen av dette styrevervet ivareta selskapets 

interesser.  

8.4 Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle gjennom rollen og 

ansvaret som medlem av kommunestyret, derimot ingen eierrolle som enkeltperson. Den 

folkevalgte har imidlertid et selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i alle aktuelle 

saker som blir forelagt kommunestyret. Dette gjelder også saker som vedrører kommunens 

eierforhold og eierstyring. 

8.5 Rådmannen har ansvar for at alle saker som fremmes politisk behandling skal være fullt ut 

forsvarlig utredet (jf. Kommuneloven). Dette gjelder også saker som vedr kommunens eierforhold 

og eierstyring. Rådmannens ansvar for saksforberedelse medvirker til at rådmannen bør gis tilgang 

til selskapenes virksomhet, planer, budsjett og regnskap.  

Det direkte eierskap og eierstyring er formelt lagt utenfor rådmannens normale virkeområde. 

10 Hvert selskap skal utvikle en egen selskapsstrategi; denne kan eksempelvis inneholde 

selskapets visjon, mål, forholdet til kunder, forholdet til medarbeidere og økonomi. Gjøres av 

styret.  

10 Hvert selskap skal utarbeide handlingsplaner som forteller eierne hvordan selskapet skal 

gå frem for å nå målene og de konkrete tiltak i selskapsstrategien. Gjøres av styret.  

11 Eiermeldingen skal revideres fortløpende og minimum hvert år. Ordfører har ansvar for 

rullering; rådmann har ansvar for at en til enhver tid oppdatert versjon er tilgjengelig via 

kommunens web. 

Forvaltningsrevisjonen har ikke vurdert alle disse punktene, men vurdert de mest relevante av disse 

i relasjon til utviklingen og styringen av VF.  

I tillegg stiller forvaltningsloven, kommuneloven og tilhørende forskrifter krav til blant annet 

habilitet og saksbehandlingsregler i kommunen. Aksjeloven setter rammer for blant annet styrets 

ansvar i aksjeselskaper. Vi gjengir ikke her alle relevante bestemmelser, men nøyer oss med å 

fremheve aksjelovens bestemmelser om styrets ansvar og rolle. 

LOV 1997-06-13-44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)  

§ 6-16. Datterselskaps forhold til morselskapet 

(1) Styret i et datterselskap plikter å gi styret i morselskapet opplysninger som er nødvendige for 

å kunne vurdere konsernets stilling og resultatet av konsernets virksomhet. 

(2) Morselskapet skal underrette styret i et datterselskap om forhold som kan ha betydning for 

konsernet som helhet. Morselskapet skal også underrette datterselskapets styre om beslutninger 

som kan ha betydning for datterselskapet, før endelig beslutning treffes.  

§ 6-23. Styreinstruks 

(1) I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, skal styret fastsette en styreinstruks 

som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. 

(2) Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig 

leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for 

innkalling og møtebehandling. 

(3) Kongen kan gi forskrift om styreinstruks.  
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I tillegg til dette fremmer den norske anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak prinsipper som legger grunnlag for god 

eierstyring. BDO legger likeledes fokus på alminnelige prinsipper for beste praksis innen 

økonomistyring og økonomisk analyse, samt kravene og målene i vedtatte styrende dokumenter og 

vedtekter for selskapene. 

 

3.2. Forhold som skal besvares 

• Har styrets og ledelsens sammensetning vært i tråd med prinsippene for god eierstyring? 

• Har kommunen valgt en hensiktsmessig modell for representasjon i eierstyringsorganene? 

• På hvilken måte har kommunen mottatt styringsinformasjon? 

• På hvilket nivå ble etableringen av VF forberedt og vedtatt, og er denne etableringen innenfor 

VNS vedtekter og strategi? 

• Hadde Vestby kommune all vesentlig informasjon om selskapenes økonomiske situasjon og risiko 

når det ble besluttet å yte likviditetslån? 

• I hvilken grad har selskapets styrende organer jobbet etter omforente prinsipper for god 

eierstyring, herunder om det finnes styrende dokumenter som strategi, rapporteringsrutiner, 

daglig leder instruks, styreinstruks og fullmaktssystem? 

• I hvilken grad har kravene i styrende dokumenter blitt fulgt? 

• Har kommunens ledelse mottatt tilstrekkelig informasjon og fulgt utviklingen av virksomheten VF 

på en forsvarlig måte, i tråd med kommunens eiermelding og hva som for øvrig bør ventes av en 

eier? 

 

3.3. Faktabeskrivelse 

3.3.1. Øverste selskapsorgan i et aksjeselskap er generalforsamlingen  

I generalforsamlingene i VNS har Vestby kommune vært representert ved ordfører. I 2011 møtte 

også et medlem fra kommunestyret, og i ekstraordinærgeneralforsamling i 2012 var kommunen 

representert med åtte medlemmer fra kommunestyret. I tillegg deltok styret og daglig leder i VNS. 

I generalforsamlingene til VF har eier vært representert ved styret i VNS, med unntak av ordinær 

generalforsamling i 2009 hvor eier kun var representert ved styreleder i VNS. I tillegg deltok styret 

og daglig leder i VF. 

Ordfører har ifølge kommunens eiermelding ingen formell lovpålagt rolle i forhold til kommunens 

eierskap av VNS. Ordfører har vanligvis fullmakt til å representere kommunestyret som eier i 

generalforsamling, men kommunens eiermelding forutsetter at rollen som generalforsamling i VNS 

ivaretas av enten kommunestyret, eventuelt formannskapet, eller andre etter kommunestyrets 

bestemmelser1.  

Rådmannen har ansvar for kvalitetssikring av saker som fremmes til politisk behandling, det vil si at 

disse har vært forsvarlig utredet. Rådmannen har ingen formell rolle eller myndighet i forhold til 

VNS. Rådmannen har vært ansvarlig for utarbeidelse og formidling av kommunens eiermelding med 

den hensikt å bevisstgjøre politikerne vedrørende hva styrerollen inneholder, herunder deres 

eventuelle styreverv i VNS.  

3.3.2. Styrets organisering i Vestby Næringsselskap AS 

Styret i VNS har vært sammensatt av lokale politikere med representanter fra flere politiske partier. 

Nåværende ordfører gikk ut av styret etter kommunevalget i 2007. Kommunestyret valgte et nytt 

styre med Tom Anders Ludvigsen som styreleder. Etter dette hadde Arbeiderpartiet styreleder og 

                                                           
1
 jf. Eiermelding 2009-2012 Kap. 8.3 
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Høyre styrets nestleder i perioden 2008 – 2011. Inkludert varamedlemmer, har styret bestått av 12 

medlemmer. 

VNS ble drevet med daglig leder som eneste ansatt. Det har således ikke vært 

ansatterepresentanter i styret. 

Styreleder i VNS i perioden 2008 – 2011, Tom Anders Ludvigsen, fungerte i samme periode også som 

engasjert prosjektleder i datterselskapet, VF. Han ble engasjert i denne funksjonen av styret i VF 

ved avtale den 1. januar 2008. 

3.3.3. Styrets organisering i Vestby Fjernvarme AS                                              

I 2006 fikk Follorådet i oppdrag å vurdere energibruken i alle Follo kommunene med tanke på 

konverterting til fjernvarme. Det ble utarbeidet et forprosjekt hvor det ble påpekt at mulighetene 

for fjernvarme var størst i Vestby kommune, hovedsakelig grunnet næringsparken.  

I 2007 fremla Follorådet forprosjektet for politikerne og ledelsen i Vestby kommune, med fokus på 

muligheten for Vestby kommune til å gå frem som et godt eksempel på konvertering til en ny, 

miljøvennlig form for oppvarming. Basert på forprosjektet fra Follorådet drøftet styret i VNS i 

styremøte den 13. februar 20072 stiftelse og registrering av selskapet VF. I tråd med dette 

styrevedtaket ble det avholdt stiftelsesmøte i det nye selskapet VF, og styret i VNS vedtok i 

styremøte 7. mars 20073  at VF skulle etablere og drifte fjernvarmeanlegg i Vestby kommune. Daglig 

leder ble her på vegne av VNS gitt fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet for VF. 

Etableringen av selskapet ble utredet av ingeniørselskap Sweco Grøner gjennom et forprosjekt våren 

2007 knyttet til bruken av bioenergi og fjernvarme i Vestby kommune. 

Sweco Grøner ble i september 2007 gitt i oppdrag av VNS å utforme en søknad om 

fjernvarmekonsesjon i Vestby kommune, med en økonomisk ramme / totalinvestering på MNOK 

162,8. Det var i søknaden lagt til grunn at VNS skulle få to energisentraler; i Vestby sentrum og i 

næringsparken (området Sole Skog).  

På stiftelsesmøte ble styreleder Thove Hov Eggen i VNS også valgt som styreleder i datterselskapet, 

VF. Da denne fratrådte etter valget i 2007 ble nestleder i styret i VNS, Eivind Jørgen Topper, valgt 

til styreleder i datterselskapet. I tillegg hadde styret i VF to medlemmer; Tore Hem og Werner 

Isaksen. Daglig leder i VNS, Jan Oscar Svae, har etter vår vurdering reelt sett også fungert som 

daglig leder i VF i hele perioden, og var medlem av styret i VF i perioden 2007 – 2008. 

VF ble stiftet etter initiativ fra daværende styre i VNS4. VF utviklet seg etter hvert slik at selskapet 

fikk to ansatte samt en engasjert prosjektleder. Styret i VF vurderte Tom Anders Ludvigsen som 

egnet prosjektleder i VF, og tilsatte derfor Ludvigsen i denne rollen fra og med 1. januar 2008.  

Selskapene VNS og VF valgte sommeren 2012 sammenfallende styrer med samme styreleder i begge 

selskapene. Dette var advokat Tore Skar. 

3.3.4. Rapportering fra VF og VNS til kommunen 

VF som heleid datterselskap av VNS er ikke ihht. aksjeloven pålagt å rapportere direkte til 

morselskapets eier, Vestby kommune. Styret i VF rapporterer således til sin egen generalforsamling, 

representert ved styret i VNS. VNS er derimot pålagt gjennom kommunens Eiermelding 2009-2012 

Kap. 2.1 å rapportere til kommunen, og vi har forstått det slik at det på alle VNS styremøter har 

blitt orientert om VF. 

                                                           
2
 jf. Referat styremøte Nr. 2/2007, sak 13/07 

3
 jf. Referat styremøte Nr. 3/2007, sak 22/07 

4
 VNS styret bestod i mars 2007 av: Thove Hov Eggen (styreleder), John A. Ødbehr, Werner Isaksen, Jeanette 

Hoel, Rita Block, Per Hoel og Åge Grønneberg. 
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Rapportering av styringsinformasjon fra VNS til kommunen har i hovedsak funnet sted via elektronisk 

oversendelse av styreprotokoller, styremøtereferater, årsregnskap og årsmeldinger fra daglig leder i 

VNS til rådmann og ordfører i Vestby kommune. Ordfører og rådmann har blitt innkalt til styremøter 

i VNS, men har i hovedsak meldt forfall; saksbehandler har stilt på møtene på vegne av rådmannen 

fra og med desember 2011 og i flertall av møtene frem til mai 2012.  

Videreformidling til ordfører av informasjon mottatt av rådmann har skjedd ved at dokumentasjon 

har gått til kommunens fellestjeneste, og derfra gjort tilgjengelig for kommunestyret. Kommunens 

administrasjon opplyser at ingen direkte eller formalisert rapportering eller videreformidling av 

informasjon har funnet sted fra rådmann til ordfører. 

3.3.5. Opptak av lån fra kommunen til bruk i VF 

I perioden 2008 til 2009 foregikk det en omfattende utredning og saksbehandling i VF, VNS og 

kommunen knyttet til finansieringsbehovet for planlagte investeringer i VF. Vi gjengir ikke hele 

denne saksbehandlingen her, men resultatet ble at daglig leder i VF skrev i brev av 8. mai 2009 til 

morselskapet VNS hvor han beskrev et samlet kapitalbehov på ca. MNOK 200,0 for utbygging av 

fjernvarmeanlegg, og søkte i første omgang om et lån fra VNS på MNOK 20,0. VNS søkte deretter 

Vestby kommune ved brev av 13. mai 2009 om lån på MNOK 20,0.  

Referat fra saksfremstilling til kommunestyret i sak K-60/09: 

”VNS søkte Vestby kommune ved brev av 13. mai 2009 om et lån på inntil kr 20,0 mill. 

Lånet skulle videreføres til datterselskapet VF for investering i ledningsnett og 

varmesentral i området Vestby Næringspark Øst med sikte på levering av energi til 

etablerte virksomheter. 

Fjernvarmeselskapet har som kjent, fått konsesjon for levering av fjernvarme innenfor 

områdene Deli og Vestby sentrum. Forslag til forskrift om tilknytningsplikt til 

fjernvarmeanlegg for nybygg er parallelt til behandling. 

Fjernvarmeselskapet har ikke egenkapital til bygging av nødvendig infrastruktur for 

nyttegjøring av fjernvarmekonsesjonen. 

Vestby Næringsselskap AS opplyser at selskapet ikke har tilstrekkelig finansielt grunnlag for 

å tilføre fjernvarmeselskapet nødvendig egenkapital. 

Grunnlaget for fjernvarmeselskapets virksomhet tar utgangspunkt i næringsarealene på 

Deli. Det synes derfor naturlig at et eventuelt lån finansieres av kommunens salgsinntekter 

ved videresalg av næringsarealer. 

Etter tilrådning fra rådmannen innvilget både formannskapet og kommunestyret et lån til 

Vestby Næringsselskap AS på kr 20,0 mill.” 

 

3.4. Vurdering 

3.4.1. Styresammensetning i VNS og VF er i stor grad politisk begrunnet      

Selskapene VNS og VF valgte sommerne 2012 sammenfallende styrer med samme styreleder i begge 

selskapene, se vedlegg 2. Dette ble trolig gjort som en konsekvens av et ønske om økt kontroll 

knyttet til den negative økonomiske utviklingen i selskapene og Vestby kommunestyres beslutning 

om å selge VF. Styret ble denne gangen valgt ut fra kompetansemessige kriterier.  

BDO mener det er avgjørende at styret består av representanter med relevant faglig kompetanse og 

styreerfaring. Det oppleves at styrenes sammensetning i både VNS og VF i tidligere perioder først og 

fremst er valgt ut fra politiske hensyn.  
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BDO stiller spørsmål ved i hvilken grad det er lagt vekt på kompetanse og erfaring i samsvar med 

kommunens Eiermelding, Kap. 4.: ”Styret skal helst ha erfaring fra administrasjon og ledelse, 

kombinert med kunnskap om tjenesteområdet. Styret skal samlet sett ha den kompetansen som er 

nødvendig for å styre og utvikle selskapet slik eier har bestemt”. 

Daglig leder i VNS, Jan Oscar Svae, var styremedlem i VF i perioden 2007 frem til sommeren 2010, 

og fungerte samtidig som daglig leder i VF. Det er uheldig at samme person har en kontrollerende 

funksjon som styremedlem og utøvende funksjon som daglig leder. Dette er imidlertid ikke uvanlig i 

små, privateide selskaper men etter vår mening bør det stilles andre krav til offentlig eide 

selskaper. 

3.4.2. Habilitetskonflikter og dobbeltroller gir uryddig styringsstruktur 

BDO oppfatter at ordfører og rådmann har opptrådt i tråd med føringene i kommunens Eiermelding 

vedrørende deres roller og ansvar overfor VNS.  

Møtereferater fra kommunestyret, formannskap, styrer og generalforsamlinger viser at styreleder 

Ludvigsen meldte seg inhabil ved flere anledninger. BDO mener at styreleders erklæring om 

inhabilitet er positivt og synes å være i henhold til lovens inhabilitetskrav5, men vi mener at 

Ludvigsens rolle som prosjektleder i VF sett opp mot hans sammenfallende rolle som styreleder i 

VNS er uryddig.  

Rollen som prosjektleder6 ble fornyet tre år på rad, også etter at Ludvigsen i mai 2008 ble valgt som 

styreleder i VNS. Selv om det ikke anses som ulovlig at en ansatt i et datterselskap er styreleder i 

morselskapet, gir det etter vår oppfatning en meget uryddig styringsstruktur. Morselskapets styre er 

dermed satt i en situasjon hvor styrets leder settes i en habilitetskonflikt ved behandling av 

selskapets viktigste anliggende; nemlig oppfølgingen av datterselskapets prosjektstyring der det alt 

vesentligste av morselskapets risiko ligger. 

3.4.3. Rapportering er innenfor formelle styringslinjer, men med manglende styrende 

dokumentasjon  

Rådmannens ansvar7 for saksforberedelse medvirker til at rådmannen bør gis tilgang til selskapenes 

planer, budsjett og regnskap. Det oppleves at det har vært tilstrekkelig rapportering fra VNS til 

rådmannen i form av regelmessig oversendelse av årsregnskap og styremøtereferater.  

BDO har det inntrykk at ytterligere rapportering og informasjonsutveksling i hovedsak har skjedd 

muntlig.  

BDO har etterspurt styrende dokumentasjon vedrørende VNS, og har mottatt selskapets vedtekter8, 

eierskapsmelding9, strategidokument10, notat11 fra daglig leder til VNS styret vedrørende selskapets 

arbeidsoppgaver, protokoller fra ordinære generalforsamlinger i perioden 2007-2012 og 

styreprotokoller fra styremøter i perioden 2010-2012.  

Oppsummert vil vi si at VNS tilfredsstiller krav i lov og forskrifter med hensyn til utarbeidelse av 

styrende dokumenter. VNS har utarbeidet styreprotokoller, vedtekter, selskapsstrategi og budsjett i 

henhold til aksjeloven og kommunens eiermelding. Men VNS tilfredsstiller etter vår vurdering ikke 

alle krav iht. hva som er ansett å være god praksis.  

                                                           
5
 jf. forvaltningslovens Kap. II § 6 og § 8 og aksjeloven § 6-7 (1). 

6
 Tiltrådt fra og med 1.1.2008. Arbeidskontrakten ble fornyet på årlig basis, tre ganger. 

7
 jf. kommunens Eiermelding 2009-2012 Kap. 8.5 

8
 Vedtatt 30.6.1992; sist endret og vedtatt 27.5.2008 

9
 Datert 3.10.2008 

10
 Oppdatert og vedtatt 2011 

11
 NOTAT, datert 8.1.2013 
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Det er ikke utarbeidet styreinstruks. Videre pålegger kommunens eiermelding at fullmaktsstruktur, 

styreplan og handlingsplan utarbeides av styret. BDO kan ikke se at dette finnes. Det bemerkes at 

selskapets notat utarbeidet av daglig leder den 8. januar 2013 dekker kravet om handlingsplan og 

konkretiserte tiltak, men dokumentet er meget nylig utarbeidet og tidligere utgaver har ikke blitt 

fremlagt. Det påpekes også at det er styrets ansvar å legge frem en handlingsplan for selskapet, og 

ikke daglig leders.  

Styret i VNS skal ifølge omforente prinsipper for god eierstyring, i tillegg til ovennevnte, ha 

utarbeidet rapporteringsrutiner og stillingsinstruks for daglig leder. Dette har ikke blitt gjort.   

BDO har etterspurt styrende dokumentasjon fra VF, og har mottatt vedtekter12, budsjettoversikter 

og styreprotokoller fra styremøter i perioden 2010-2012. Det oppleves likevel en gjennomgående 

mangel på styrende dokumentasjon også for VF, herunder blant annet selskapsstrategi, 

styreinstruks, fullmaktsstruktur, styreplan, handlingsplan, rapporteringsrutiner og daglig leder 

instruks.  

Det har fremkommet i intervjuer at Formannskapet og enkelte politikere i kommunen ved flere 

anledninger har etterspurt informasjon fra VNS, herunder særskilt strategidokumenter for både 

mor- og datterselskap. Dette ønsket ble ikke imøtekommet av VNS.  

Som heleid datterselskap av VNS har ikke VF rapporteringsplikt overfor kommunen, men 

morselskapet (VNS) ble løpende orientert om VFs situasjon og utvikling som fast agendapunkt i 

styremøter. BDO vurderer at VF har forholdt seg til den formelle styringslinjen ved å rapportere til 

morselskapet VNS, og at Vestby kommune har fått informasjonen gjennom styremøtereferater sendt 

til rådmann og ordfører fra morselskapet. 

3.4.4. Etableringen av VF er innenfor vedtektene til VNS 

BDO er opplyst om at det ikke kom føringer fra kommunestyret i forbindelse med etableringen av 

VF, men samtidig at kommunestyret heller ikke ble formelt informert om etableringen av 

datterselskapet. VF ble formelt stiftet 7. mars 2007, og ble registrert i Brønnøysundregistrene 21. 

april 2007.  BDO har fått opplyst at kommunestyret først formelt fikk vite om VF da VNS søkte 

Vestby kommune om lån på MNOK 20,0 ved brev 13. mai 2009 for finansiering av datterselskapet.  

BDO er av den oppfatning at etablering av et datterselskap som påvirker risikoen i VNS, og som vil 

medføre et betydelig fremtidig finansieringsbehov burde vært drøftet med Vestby kommune som 

eier på et tidligere stadium.  Sett opp mot vedtektene i VNS vurderer vi imidlertid beslutningen om 

å etablere VF som å være innenfor morselskapets formålsparagraf.  

Vedtektene til VNS angir selskapets formål i § 2 som følger: 

• Betjene Vestby kommune og næringslivet 

• Bidra til næringsutvikling 

• Drive handel 

• Kjøpe og selge eiendommer 

• Delta i andre selskaper med forretningsmessig formål 

Det presiseres videre i formålsparagrafen at selskapet skal drives på forretningsmessig basis. BDO er 

av den oppfatning at stiftelsen av VF er innenfor VNS formålsparagraf. 

3.4.5. Kommunens har ikke hatt tilstrekkelig informasjon om VFs økonomiske situasjon  

BDO er av den oppfatning at kommunen har blitt holdt løpende orientert om selskapenes drift og 

utvikling gjennom jevnlig mottak av styrereferater fra VNS. Gitt at VF har vært fast post på 

                                                           
12

 Datert 7.3.2007 
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agendaen i morselskapets styremøter, oppfatter BDO at administrasjonen også har hatt tilgang på 

informasjon vedrørende VF.  

BDO stiller imidlertid spørsmål ved fullstendigheten av den informasjon som administrasjonen har 

hatt tilgang til. Ytterligere informasjon om fjernvarmeselskapet ble etterlyst av ordfører da VNS’ 

søknad om lån ble behandlet i Formannskapet den 8. juni 2009: ”Ordfører ønsker en nærmere 

redegjørelse om saken fra Vestby fjernvarmeselskap før endelig behandling i kommunestyret.” 13 

Behovet for mer informasjon underbygges ytterligere av at 12 av til sammen 31 

kommunestyrerepresentanter stemte imot innvilgelsen av lånet til VNS ”grunnet mangelfulle 

prosjektplaner og lønnsomhetsvurderinger”14, da dette ble behandlet i Kommunestyret den 22. juni 

2009. 

Ut ifra den informasjonen BDO har hatt tilgang til, ser det ikke ut til at det har vært tilstrekkelig 

fokus på risiko og usikkerhet forbundet med finansieringen av fjernvarmeprosjektet. Det menes her 

særskilt manglende utarbeidelse av prosjektplaner, risikovurderinger og lønnsomhetsvurderinger 

knyttet til fjernvarmeselskapets investeringer som lånet skulle finansiere. 

Det er vår oppfatning at kommunen ikke hadde tilstrekkelig informasjon om selskapets svake 

økonomiske situasjon da det ble besluttet å yte likviditetslån til VNS15.  

Oppsummering av vår vurdering 

I hvilken grad kan kommunens eierstyring av Vestby Fjernvarme AS og Vestby Næringsselskap AS 

sies å ha vært forsvarlig? 

Har styrets og ledelsens sammensetning vært i tråd med prinsippene for god eierstyring? 
 
 

Gul 

Har kommunen valgt en hensiktsmessig modell for representasjon i eierstyringsorganene? 
 
 

Gul  

På hvilken måte har kommunen mottatt styringsinformasjon? 
 
 

Gul  

På hvilket nivå ble etableringen av VF forberedt og vedtatt, og er denne etableringen 

innenfor VNS vedtekter og strategi? 

 
 

Gul  

Hadde Vestby kommune all vesentlig informasjon om selskapenes økonomiske situasjon og 

risiko når det ble besluttet å yte likviditetslån? 

 
 

Rød  

I hvilken grad har selskapets styrende organer jobbet etter omforente prinsipper for god 

eierstyring, herunder om det finnes styrende dokumenter som strategi, 

rapporteringsrutiner, daglig leder instruks, styreinstruks og fullmaktssystem? 

 
 
 

Rød  

I hvilken grad har kravene i styrende dokumenter blitt fulgt? I/A
16

 

Har kommunens ledelse mottatt tilstrekkelig informasjon og fulgt utviklingen av 

virksomheten VF på en forsvarlig måte, i tråd med kommunens eiermelding og hva som for 

øvrig bør ventes av en eier? 

 
 

Gul  

 

                                                           
13

 jf. Kommunestyresak K-60/09, behandlet i Kommunestyremøte 29. juni 2009 
14

 jf. Kommunestyresak K-60/09, behandlet i Kommunestyremøte 29. juni 2009 
15

 jf. Kommunestyresak K-60/09, behandlet i Kommunestyremøte 29. juni 2009 
16

 Dette punktet vurderes som ”Ikke Aktuelt” fordi det ikke har vært mulig å vurdere gitt utstrakt mangel på 
styrende dokumentasjon i selskapene. 
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3.5. Vår konklusjon – Om kommunens eierstyring av Vestby Fjernvarme AS og Vestby 

Næringsselskap AS  

Konklusjon 

BDO er av den oppfatning at det kan stilles spørsmål ved kommunens eierstyring av VNS og VF, og i 

hovedsak dreier dette seg om følgende forhold: 

• Vestby kommune hadde ikke all vesentlig informasjon om selskapenes økonomiske situasjon og 

risiko når det ble besluttet å yte likviditetslån 

• Selskapets styrende organer jobbet ikke etter omforente prinsipper for god eierstyring. Det fantes 

ikke tilstrekkelige styrende dokumenter som strategi, rapporteringsrutiner, daglig leder instruks, 

styreinstruks og fullmaktssystem i selskapene 

Som følge av ovennevnte drøftelse mener BDO at kommunen har følgende læringspunkter ifht. sin 

eierstyring: 

1. Dersom man velger å organisere et kommunalt eierskap i en konsernform, bør kommunen 

sikre seg direkte styring også i datterselskapet gjennom tydelige vedtekter som setter krav 

til rapportering, fullmakter for selskapets ledelse, representasjon på generalforsamlingen og 

valg av styre. 

Aksjeselskaper eiet av Vestby kommune må gis forsvarlig egenkapitalfinansiering. Det bør 

videre etableres et forsvarlig og påregnelig inntektsgrunnlag, som dekker løpende kostnader 

og gir nødvendig handlingsfrihet til daglig drift. 

2. Det stilles spørsmål ved om ordfører burde ha fullmakt til å innkalle til ekstraordinær 

generalforsamling og avsette et styre (VNS) som ikke svarte på hans forespørsler om 

informasjon og innsyn. Vi vil anbefale at eierstrategien til kommunen tydeliggjør hvilke krav 

kommunen som eier stiller til styret i selskapene vedrørende innsyn og kommunikasjon, og 

hvilke konsekvenser avvik fra disse kravene skal medføre. Kommunens opptreden som eier 

bør gjøres minst mulig personavhengig, og mest mulig ensartet og forutsigbar. 

3. Kommunens eiermelding bør tydeliggjøres med hensyn til roller; herunder bevisstgjøre om 

kommunestyrets rolle som politisk organ, kommunestyrets rolle som eier, og styrerollen. 

Videre bør prosedyrene vedrørende valg av kandidater til de ulike rollene tydeliggjøres, og 

de valgte personer bør gjennomgå opplæring, herunder også opplæring i konflikthåndtering 

og om hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. På denne måten vil det være mer 

legitimt å ta opp rollekonflikter på en profesjonell måte, uten at det oppleves personlig 

betont. 

4. Velges en kommunestyrerepresentant til styreverv i selskaper hvor Vestby kommune har 

direkte eller indirekte eierinteresser og kommunestyrerepresentanten samtidig også har et 

ansettelsesforhold i et av selskapene i samme konsern, får samme person både en 

besluttende, kontrollerende og utøvende rolle.  

5. Habilitet kan da være en kontinuerlig utfordring både i kommunestyret og i selskapsstyret. 

Slike dobbeltroller bør derfor unngås. Etablering av nye aksjeselskaper for å løse kommunale 

oppgaver bør besluttes av kommunestyret. Aksjeselskaper eiet av Vestby kommune må ha 

klare og begrensede formålsparagrafer, som kun dekker de arbeidsoppgaver selskapet er 

stiftet for å dekke. 
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4. Problemstilling 2 

I hvilken grad ble interne og eksterne regelverk og avtaler etterlevd ved transaksjoner mellom 

kommunen og konsernet Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS? 

4.1. Revisjonskriterier 

I tillegg til revisjonskriteriene nevnt i problemstillingen over, legges det her særskilt vekt på 

Aksjelovens Kap IV Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  

Følgende krav stilles til avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse: 

LOV 1997-06-13-44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)  

§ 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. 

(1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller 

daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis 

selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet 

for ervervet eller avhendelsen. Dette gjelder ikke:  

1. avtale inngått i samsvar med reglene i § 2-4, jf § 2-6, og § 10-2,  

2. avtale om lønn og godtgjørelse til daglig leder og avtale som nevnt i § 6-10,  

3. avtale om overdragelse av verdipapirer til pris i henhold til offentlig kursnotering,  

4. avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår 

som er vanlige for slike avtaler,  

5. avtale der selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn 50 000 kroner, og 

som er godkjent av styret.  

(2) Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen etter reglene i § 2-6. 

Redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det 

vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Redegjørelsen 

skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, og den skal uten opphold meldes til 

Foretaksregisteret. 

(3) Oppfyllelse i henhold til avtale som ikke binder selskapet, skal tilbakeføres. § 3-7 annet ledd 

gjelder tilsvarende. 

(4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende når avtalen er inngått med en nærstående til en 

aksjeeier eller en nærstående til en aksjeeiers morselskap, eller med noen som handler etter 

avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med noen som nevnt i første ledd. 

Endret ved lov 15 des 2006 nr. 88 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1432).  

 

4.2. Forhold som skal besvares 

• Etterlevde selskapets styre og eiere regnskaps-, aksje- og skattelovgivningen ved overføring av 

rettigheter for salg av eiendommene fra VNS til kommunen? 

• Har alle vesentlige saker blitt styrebehandlet på selskapets vegne og uten at alminnelige 

habilitetsregler for saksbehandlingen er brutt? 

• Har VNS fått inntekter i tråd med sine oppgaver for kommunen, slik det kreves iht. regler for 

prising og dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner?  
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• Hvordan ble bankene med pantesikkerhet i tomtene informert ved overdragelse av rettigheter for 

salg av eiendommene fra VNS til kommunen? 

• I hvilken grad har driften vært finansiert ved salg av eiendommer, og hvilken relasjon kan dette 

sies å ha til kommunens plikt om formuesbevaring? 

 

4.3. Faktabeskrivelse 

4.3.1. Bakgrunn 
 
Vestby Næringsselskap AS (VNS) 

Selskapets virksomhet har blant annet vært betjening og utvikling av eksisterende næringsliv, og 

initiering av ny næringsvirksomhet i Vestby kommune17. Selskapet har vært en sentral aktør i 

arbeidet med å skaffe grunnarealer til nye næringsbygg. 

Selskapets inntektsgrunnlag har vært varierende. Frem til og med driftsåret 2006 var viktigste 

inntektskilder driftsstøtte fra Vestby kommune og sponsoravtaler.  

VNS arbeidet allerede i 2004 med lokale grunneiere for å sikre seg næringsarealer. Styret besluttet i 

2005 å kjøpe to tomter som var regulert til næring i gjeldende kommuneplan. I tillegg inngikk 

næringsselskapet i 2005 opsjonsavtaler med tre grunneiere vedrørende 350 dekar. Investeringene 

ble finansiert ved private lån på til sammen MNOK 3,7 fra et av styrets medlemmer.  

Den økonomiske situasjonen i Næringsselskapet var svak. Ved utgangen av 2006 var egenkapitalen 

negativ med MNOK 1,4. 

I 2007 solgte VNS tomter. Omsetningen var dette året MNOK 57,7. Årsoverskuddet etter skatter ble 

MNOK 8,4. Bokført egenkapital ved årets slutt var MNOK 7,0. Næringsselskapet solgte også tomter i 

årene 2008 og 2009. 

Gevinsten fra salg av tomter forbedret selskapets egenkapitalsituasjon vesentlig. Ved utgangen av 

2009 hadde egenkapitalen vokst til MNOK 12,1. På samme tidspunkt disponerte selskapet MNOK 11,1 

i betalingsmidler og hadde en langsiktig fordring mot datterselskapet Vestby Fjernvarme AS på 

MNOK 2,7. 

Ved avtale av 11. september 2008 mellom Vestby kommune og VNS overførte selskapet fire 

opsjonsavtaler til Vestby kommune som til sammen vedrørte 392 dekar. Avtalt kjøpesum var MNOK 

5,7, som tilsvarte det beløpet som næringsselskapet hadde betalt som opsjonspremie til berørte 

grunneiere. 

VNS skulle forestå videresalg av tomtene uten vederlag. Senere er det avtalt at VNS skulle ha en 

provisjon på 1,5 % for sin bistand i salgsarbeidet. Dette var da selskapets eneste inntektskilde. I 

2010 var selskapets driftsinntekt kun kr 43 500. Resultatet av driften i 2010 ble et underskudd på 

MNOK 1,9. 

Vestby Fjernvarme AS (VF) 

I 2010 gjennomførte VF en betydelig investering i infrastruktur i Vestby Næringspark. Hovedledning 

ble da lagt i de veitraseer som var under opparbeidelse i næringsparken. Dette var en investering på 

mer enn MNOK 20,0. som ble finansiert ved lån fra VNS. Gjelden til VNS hadde ved utgangen av 2010 

økt til MNOK 25,7. Vestby kommune bevilget på samme tidspunkt VNS et lån på MNOK 20,0 under 

forutsetning om at dette skulle gå til finansiering av VF. 

 

 

                                                           
17

 jf. VNS Vedtekter, formålsparagraf § 2 
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4.4. Vurdering 

4.4.1. Ugyldig intern transaksjon ved overføring av eiendomsopsjoner  

Transaksjoner mellom et aksjeselskap og aksjeselskapets eiere, samt mellom selskaper i en 

konsernstruktur, mor- og datterselskap, skal gjennomføres etter armlengdeprinsippet. Det vil si at 

transaksjonene skal gjennomføres til virkelig verdi, som om de var gjennomført mellom uavhengige 

parter, og skal være skriftlig. 

Vestby kommune overtok ved avtale av 11. september 2008 etter vedtak i kommunestyret (K. sak-

93/08) fire opsjonsavtaler vedrørende Vestby Næringspark Øst. Spørsmålet er om aksjelovens, 

skattelovens og regnskapslovens regler er fulgt. 

Aksjeloven 

Aksjelovens § 3-8 fastsetter saksbehandlingsregler som må følges for at avtalen skal være gyldig. 

Det må blant annet utformes en redegjørelse som skal bekreftes av revisor, og det stilles krav til 

godkjennelse av generalforsamlingen. 

Hvorvidt dette er en avtale som er omfattet av aksjelovens § 3-8 vil avhenge av om avtalen mellom 

de skisserte partene er omfattet av loven, og deretter om noen av unntakene kommer til 

anvendelse. 

Slik BDO ser det vil avtaler mellom Vestby kommune og VNS som utgangspunkt falle inn under lovens 

anvendelsesområde. 

Det som vil være avgjørende her er om unntaket i aksjelovens § 3-8 nr.4 kommer til anvendelse på 

denne avtalen. Dette unntaket gjelder for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige 

virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler. Vi gjør oppmerksom 

på at det her er to vilkår som begge må være oppfylt for at unntaket skal få anvendelse. For det 

første må avtalen være en del av ”selskapets vanlige virksomhet”. Som utgangspunkt kommer § 3-8 

ikke til anvendelse på slike forretningsmessige disposisjoner som også ville vært foretatt med en 

utenforstående tredjemann. Unntaksbestemmelsen skal i størst mulig grad fange opp slike avtaler 

som fremstår som ordinære og uproblematiske, og der hensynene bak bestemmelsen (blant annet 

kreditorbeskyttelse) i mindre grad slår til. Transaksjonen må være forretningsmessig begrunnet sett 

fra selskapets synsvinkel, og avtalen må være egnet til å gi selskapet en økonomisk vinning eller 

beskytte det mot tap. Situasjonen må også være at selskapet ville ha foretatt disposisjonen uten 

hensyn til aksjonærforholdet.   

For det andre må avtalen inneholde ”pris og vilkår som er vanlige for slike avtaler”. Med dette 

forstås at avtalevilkårene må være fastsatt i overensstemmelse med eksterne normer for 

avtalevilkår. Hvis slike normer ikke foreligger, må det foretas en helhetsvurdering av om avtalen 

fremtrer som forretningsmessig begrunnet. 

Etter BDOs oppfatning er ikke avtalen av 11. september 2008 en avtale som faller inn under 

unntaket. 

Basert på dette må saksbehandlingsreglene etter § 3-8 følges for at avtalen skal være gyldig. Inntil 

avtalen av 11. september 2008 er behandlet i samsvar med reglene i aksjeloven § 3-8 er den 

ugyldig. 

Skatteloven 

Problemstillingen her er prisfastsettelse av opsjonsavtalen(e) som overføres fra VNS til Vestby 

kommune. 

Utgangspunktet er at overdragelse av avtaler fra VNS til Vestby kommune er en realisasjon og må 

baseres på markedsmessig vilkår, herunder markedsmessig pris jf. aksjeloven § 3-9 og § 3-8, og 

skatteloven § 13-1. 
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Dersom det foreligger merverdier tilknyttet avtalene som overføres, vil dette være skattepliktig 

gevinst for VNS. Om det foreligger merverdier vil blant annet være avhengig av om VNS har utført 

arbeid eller lignende som tilsier at verdien nå er høyere enn det som ble betalt i opsjonspremie.  

BDO har ikke konkludert med om det foreligger skattepliktig gevinst da vi ikke har hatt tilgang til 

tilstrekkelig informasjon. Vi vil imidlertid anbefale at den eventuelle skatteplikten utredes 

nærmere.  

Regnskapsloven 

Vi har ikke ansett det som relevant å undersøke problemstilling 2 i forhold til regnskapsloven.  

4.4.2. Tilfredsstillende styrebehandling ved overføring av eiendomsrettigheter 

Styret i VNS behandlet i styremøte den 2. april 2009 strategien for tomtesalg og overføring av 

eiendomsrettigheter og vedtok følgende18: 

”Vi er positive til forespørselen fra kommunen om å overta flere av våre opsjonsrettigheter 

under forutsetning av at kommunen kan bidra til finansieringen av egenkapital til Vestby 

Fjernvarme AS i forbindelse med byggingen av en stor fjernvarmesentral.” 

Styret i VNS vedtok den 12. mai 2009 å tilby kommunen å overta deres opsjonsrettigheter til kjøp av 

arealene i Vestby Næringspark Øst (betegnet Bli2, Bli3 og Bli 5), til sammen ca. 390 daa. I 

kommunestyremøtet den 22. juni 2009 gjorde Kommunestyret følgende vedtak19: 

”Kommunen aksepterer tilbud fra VNS om å tre inn i avtaler om kjøp av     

arealer omfattende ca. 385 innenfor Vestby næringspark øst.  Rådmannen gis fullmakt til å 

inngå avtale med Vestby Næringsselskap AS.” 

Kommunens overtagelse av opsjonsavtaler ble behandlet i VNS styremøter den 21. mai 200820, 28. 

mai 200921 og 26. juni 200922.  

BDO er av den oppfatning at saken ble tilfredsstillende drøftet og behandlet av VNS styret.  

4.4.3. VNS’ inntekter vurderes som rimelige ifht. oppgaver utført overfor kommunen 

VNS inntektsgrunnlag har vært: 

• 1992 – 2006 driftsstøtte fra Vestby kommune og sponsoravtaler  

• 2007 - 2009 salg av egne tomter 

• September 2008 overførte næringsselskapet fire opsjonsavtaler til Vestby kommune mot dekning 

av opsjonspremie MNOK 5,7  

• Næringsselskapet skulle fra og med samme dato forestå videresalg av tomtene uten vederlag. 

Senere er det avtalt at Næringsselskapet skulle ha en provisjon på 1,5 % for sin bistand i 

salgsarbeidet 

BDO har ved kontakt med næringsmegler fått opplyst at provisjonssatsen ved omsetning av store 

tomtearealer gjerne er 0,75 % av salgssummen. I tillegg kommer gjerne en tilleggegodtgjørelse om 

det oppnås priser over et gitt nivå. Det avtales gjerne også alternative modeller for 

kostnadsdekning.  

Provisjonen ved omsetning av mindre tomtearealer kan gjerne være høyere. Dette avtales fra 

oppdrag til oppdrag. 
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BDO oppfatter VNS’ arbeidsoppgaver som å formidle og sluttføre salgstransaksjoner, men også å 

omfatte utvikling og tilrettelegging. Det vil si å finne nye områder, bearbeide grunneiere og 

markedsføre Vestby som en næringsvennlig kommune. . BDO oppfatter situasjonen slik at 

provisjonsinntektene skulle dekke alle kostnader forbundet med driften av VNS.  

BDO vurderer VNS’ inntektsgrunnlag som usikkert. 

BDO er av den oppfatning at provisjonen bør være høyere enn 0,75 %, men har samtidig ikke 

grunnlag for å si at 1,5 % er for lavt. Det er antagelig ikke riktig å sammenligne provisjonssatsen 

med den honorering en næringsmegler vil kreve. 

4.4.4. Lån i kredittforetak ble gitt uten sikkerhet i fast eiendom 

VNS har ikke dokumentert lån i kredittforetak. Selskapet finansierte tomtekjøp i 2005 ved lån fra 

styremedlem med pant i tomter. Disse tomtene ble solgt i løpet av 2007 og lånegjelden ble dekket 

av salgsprovenyet fra disse tomtesalgene.  

VF tok opp to lån i kredittforetak i løpet av 2008: 

• Rygge – Vaaler Sparebank MNOK 5,0  

• Handelsbanken MNOK 5,0  

Lånene ble sikret med pant i driftstilbehør og ved helt ordinære selvskyldnergarantier fra 

morselskapet VNS. Det ble ikke stillet noen form for sidesikkerhet med pant i fast eiendom. 

Begge lån hadde 20 års nedbetalingsperiode med første forfall primo 2009. 

I og med at det ikke er stillet noen sidesikkerhet i fast eiendom av garantist VNS, og heller ikke sett 

andre krav i låneavtalene som krever at banken skal informeres om salg av opsjonsrettigheter på 

eiendom, kan det trolig ikke hevdes at VNS burde ha informert bankene før overføringen til 

kommunen.  

4.4.5. Drift av VNS hovedsakelig finansiert ved salg av eiendommer siden 2007 

Vestby Næringsselskap AS ble stiftet i 1992 av Vestby kommune med en aksjekapital på kr 100 000. I 

2007 stiftet VNS datterselskapet VF med en aksjekapital på kr 100 000. Begge selskaper ble stiftet 

med minimums aksjekapital etter gjeldende selskapslovgivning.  

Frem til og med 2006 ble næringsselskapets driftskostnader dekket ved driftsstøtte fra Vestby 

kommune og sponsoravtaler. Gevinstene fra tomtesalg har dekket driftskostnadene i perioden 2007 – 

2011. I 2012 har Vestby kommune finansiert driften av begge selskapene ved å bevilge mindre lån 

flere ganger.  

Investeringene i datterselskapet VF er dekket opp ved øremerkede lån fra Vestby kommune MNOK 

20,0 og gevinster fra tomtesalg. Pr. 31. desember 2011 var fordringen på datterselskapet MNOK 

27,3.  

Etter BDOs oppfatning kan det ikke sies at finansieringen av driften gjennom salg av tomter kan sies 

å være i strid med formuesbevaringsprinsippet i kommunal sektor. BDO kan imidlertid ikke se at 

finansieringen av driften i VF i utgangspunktet har skjedd ved formuesforringelse; dvs. ved nedsalg 

av kommunale formuesverdier. 

Oppsummering av vår vurdering 

I hvilken grad ble interne og eksterne regelverk og avtaler etterlevd ved transaksjoner mellom 

kommunen og konsernet Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS? 

Etterlevde selskapets styre og eiere regnskaps-, aksje- og skattelovgivningen ved overføring 

av rettigheter for salg av eiendommene fra VNS til kommunen? 

 

Rød 
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Har alle vesentlige saker blitt styrebehandlet på selskapets vegne og uten at alminnelige 

habilitetsregler for saksbehandlingen er brutt? 

 

Grønn 

Har VNS fått inntekter i tråd med sine oppgaver for kommunen, slik det kreves iht. regler 

for prising og dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner?  

 

Gul 

Hvordan ble bankene med pantesikkerhet i tomtene informert ved overdragelse av 

rettigheter for salg av eiendommene fra VNS til kommunen? 
I/A23 

I hvilken grad har driften vært finansiert ved salg av eiendommer, og hvilken relasjon kan 

dette sies å ha til kommunens plikt om formuesbevaring? 

 

Grønn 

 
 

4.5. Vår konklusjon – Om etterlevelse av interne og eksterne regelverk og avtaler  

Konklusjon 

BDO er av den oppfatning at det kan stilles spørsmål ved kommunens etterlevelse av selskaps- og 

skattelovgivning ved transaksjoner mellom kommunen og VNS og VF. Dette dreier seg om: 

• Kommunens håndtering av overdragelse av eiendomsopsjonsrettigheter fra VNS. Dette kan 

innebære at transaksjonen ikke er gyldig og at det kan foreligge skattepliktig gevinst. 

Som følge av ovennevnte drøftelse mener BDO at kommunen har følgende læringspunkt ifht. 

etterlevelse av regelverk og avtaler for interne transaksjoner: 

1. Kommunen bør søke juridisk bistand i forhold til manglende formaliteter rundt aksjelovens § 

3-8 transaksjon og utredning av mulig skatteplikt.  
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5. Problemstilling 3 

I hvilken grad kan den interne styringen av Vestby Fjernvarme AS sies å ha vært forsvarlig? 

5.1. Revisjonskriterier 

Aksjeloven av 1997 med forskrifter inneholder det formelle rammeverket for styring og ledelse av 

aksjeselskaper. BDO legger likeledes fokus på kravene i kommunens ”Strategi for utvikling, styring 

og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser”, og hvorvidt revisors 

nummererte brev har vært gjenstand for betryggende behandling24. 

Aksjeloven har også bestemmelser som stiller krav til forsvarlig egenkapital i § 3-4 og krav til 

handleplikt om egenkapitalen er tapt helt eller delvis, § 3-5.  

LOV 1997-06-13-44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)  

§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital 

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av 

virksomheten i selskapet.  

§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital 

(1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av 

virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Det samme gjelder hvis det må antas 

at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styret skal innen 

rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske 

stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på 

generalforsamlingen foreslå tiltak for å rette på dette. 

(2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd fjerde punktum, 

eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst. 

Regnskapsloven har regler om særskilt opplysningsplikt i årsberetningen for aksjeselskaper når 

styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt, jfr. regnskapsloven § 3-3, andre ledd nr. 3. 

LOV-1998-07-17-56: Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 

§ 3-3. Årsberetningens innhold for små foretak 

3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller 

allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å 

sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet.  

 

 

5.2. Forhold som skal besvares 

• Hvilke forutsetninger og hvilken kvalitetssikring har vært lagt til grunn for vurderingen av 

investeringsrammene, herunder inntektsforutsetninger, investeringsforutsetninger, 

finansieringsforutsetninger og kostnadsforutsetninger? 

• I hvilken grad er det gjennomført usikkerhetsanalyser for investeringsbeslutningene? 

• Har styret oppfylt sitt krav til vurdering av forutsetningene for løpende drift? 

• Har styret oppfylt sin handlingsplikt? 

• Har revisor opplyst om forutsetninger for løpende drift i sin revisjonsberetning? 
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• Har revisor opplyst om forhold til selskapets ledelse i skriftlig nummererte brev, og på hvilket 

nivå i virksomhetens ledelse og styre er disse i så tilfelle behandlet? 

• Har selskapet finansiering vært sunn og forsvarlig? 

• Har selskapets økonomikompetanse vært tilstrekkelig? 

 

5.3. Faktabeskrivelse 

Vestby Fjernvarme AS har gjennomført store investeringer i infrastruktur i Vestby Næringspark Øst. I 

tillegg er det også gjort investeringer i mobile varmesentraler som leverer varme til eksisterende 

kunder.  

VF ble stiftet med kun NOK 100 000 i egenkapital. Selskapets virksomhet har derfor vært finansiert 

ved lån fra kredittforetak og lån fra morselskapet VNS. Lån i kredittforetak ble tatt opp i 2008 med 

MNOK 10,0. Finansiering fra VNS var ved utgangen av 2011 MNOK 27,3. 

Norsk Energi ble i 2012 engasjert av Vestby kommune til å gjennomføre en verdivurdering av VF. 

Gjennomgangen fokuserte blant annet på selskapets økonomiske og finansielle risiko, og Norsk 

Energi skriver i oppsummeringen til rapporten, som er datert 30. april 2012, blant annet at: 

• ”Det er store utfordringer knyttet til å få lønnsom drift av Vestby Fjernvarme. Dette skyldes i 

hovedsak at det er usikkerhet knyttet til utbyggingstakten i næringsparken og forventet lavt 

energiforbruk til nye næringsbygg.” 

• ”Dersom en har tro på at utbygningstakten økes til 50 000 m²/år, eller økt energiforbruk i 

forhold til de bygg som allerede er bygget, bedres grunnlaget for fjernvarmeselskapet vesentlig. 

Det kan være grunnlag for økonomisk lønnsom drift ved disse forutsetningene såfremt en oppnår 

noe høyere energipris enn dagens markedspris på fjernvarme.” 

Vestby Fjernvarme AS revideres av revisjonsselskap Moltzau Revisjon AS, som har kontor i Vestby. 

Selskapets regnskapsføring utføres av Vestby Regnskapskontor AS. Moltzau Revisjon har avgitt ett 

nummerert brev til VF, hvor det tas opp svakheter som revisjonen har avdekket og som disse mener 

at ledelsen bør gjøre tiltak mot. I dette brevet25 er det hovedsakelig fokusert på tapt egenkapital. 

 

5.4. Vurdering 

5.4.1. Manglende kvalitetssikring av investeringsgrunnlaget ved etablering av VF  

Utbyggingstakten i næringsparken har vært langt lavere enn forutsatt. I tillegg har energiforbruket 

til nye næringsbygg vært lavere enn hva som ble lagt til grunn i opprinnelige planer. Inntektene har 

derfor ikke vært tilstrekkelig til å dekke drifts- og finanskostnader.  

VNS benyttet seg av Sweco Grøner som rådgivere for å utarbeide et beregningsgrunnlag for 

nødvendig salg av energi i forhold til nødvendige investering og strømpris. Ettertiden har vist at 

disse beregningene i stor grad var for optimistiske.  

Det er ikke fremlagt dokumentasjon som underbygger om det ble gjennomført spesielle analyser av 

risiko og usikkerhet ved investeringsbeslutningene som ble tatt, eller kvalitetssikring av rapportens 

beregningsgrunnlag.   

BDO oppfatter situasjonen slik at kommunestyret ikke ble tilstrekkelig opplyst om størrelsen på 

finansieringsbehovet ved etableringen av VF, og vi kan ikke se at det forelå en usikkerhetsanalyse av 

investeringsplanen. Vi kan heller ikke se at det forelå en drøftelse og vurdering av de finansielle 

konsekvensene som måtte følge av overføringen av eiendomsrettighetene til kommune i september 

2008. Det er antydet fra VF et samlet investeringsbehov opp mot MNOK 200,0. 
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Vi kan ikke se at selskapet har vært drevet med forsvarlig andel egenkapital eller en forsvarlig 

finansieringsplan. 

5.4.2. Delvis oppfyllelse av styrets informasjonsplikt  

Styret har en generell aktsomhetsplikt for at et aksjeselskap ikke driver for kreditorenes regning og 

risiko.  

Regnskapslovgivningen stiller krav om at det skal redegjøres i årsberetningen om forutsetningene for 

fortsatt drift. Hvis det hefter usikkerhet ved forutsetningene, plikter styret å redegjøre nærmere 

for denne usikkerheten i årsberetningen.  

Hvis egenkapitalsituasjonen ikke kan anses for å være forsvarlig, eller er mindre enn 50 % av 

aksjekapitalen, skal det opplyses om dette i årsberetningen. Samtidig skal det også opplyses om det 

er vurdert tiltak for å sikre selskapets videre drift. 

Styret i VF beskriver situasjonen slik i sine årsberetninger: 

• 2008 og 2009 – Selskapets egenkapital pr. 31.12.2008/2009 er tapt, men er dekket opp gjennom 

garantier og kortsiktige lån fra morselskapet, samt at styret antar at driften vil gi positivt bidrag 

når fjernvarmeanlegget kommer i drift. 

• 2010 – Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som mindre tilfredsstillende. 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2008 er tapt, men er dekket opp gjennom garantier og 

kortsiktige lån fra morselskapet, samt at styret antar at driften vil gi positivt bidrag når 

fjernvarmeanlegget kommer i drift. 

• 2011 - Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som mindre tilfredsstillende. 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2011 er tapt, men er dekket opp gjennom garantier og 

kortsiktige lån fra morselskapet, samt at styret antar at driften vil gi positivt bidrag når 

fjernvarmeanlegget kommer i full drift. 

• Kommunen har vurdert selskapets utvikling og har etter samarbeid med Vestby Næringsselskap 

AS gjort vedtak i kommunestyret den 13.2.2012. om å støtte selskapet for videre drift i 2012.  

Vedtak: 

1. Vestby Næringsselskap AS gis utsettelse til 1.12.2012 med betaling av renter kr 982 000 for 
2011 på lån kr 20 000 000,00. 

2. Vestby Næringsselskap AS gis inntil kr 2 000 000 for videre utlån til Vestby Fjernvarme AS 
for finansiering av levering av fjernvarme til ”Nordbytunet”. Låner forfaller 1.12.2012. 
Renter fastsettes til 3 måneder NIBOR + 2 prosentpoeng som betales etterskuddsvis. 
Bestilling av ovn skal foretas senest mulig, fortrinnsvis etter at konsulentrapporten 
foreligger. 

3. Vestby Næringsselskap AS gis lån inntil kr 1 500 000 for å sikre drift av selskapet og 
datterselskapet Vestby Fjernvarme As fram til 312.5.2012. Lånet forfaller 1.12.2012. 

Renter fastsettes til 3 måneder NIBOR + 2 prosentpoeng som betales etterskuddsvis. 

4. Det avholdes ekstraordinært kommunestyremøte senest innen 31.5.2012, hvor det tas 
stilling til hvilken strategi kommunen bør velge for selskapene: salg/delsalg, eierstruktur, 

videre drift, finansiering m.m.  

Det bevilges inntil kr 300 000 for innbetaling av konsulentrapport i samsvar med 
kommunestyrevedtak i sak K-52/11. Bevilgningen dekkes over posten ”reservert 
tilleggsbevilgninger”. Konsulentrapporten må være ferdig innen 30.4.2012. 
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Styret i VNS beskriver situasjonen slik i sine årsberetninger: 

• 2008 og 2009 – Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets 

økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Selskapets likviditetsbeholdning ved 

utgangen av 2008 var NOK 6,0 mill. og ved utgangen av 2009 NOK 11,0 mill. Bokført egenkapital 

ved utgangen av 2008 var NOK 8,4 mill. og 2009 Nok 12,1 mill.  

• 2010 - Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets økonomiske og 

finansielle stilling kan beskrives som god. Selskapets likviditetsbeholdning ved utgangen av 2010 

var NOK 4,0 mill. Bokført egenkapital var kr 10,3 mill. Balanseført fordring på datterselskapet VF 

var NOK 25,7 mill. 

• 2011 - Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jfr. dog vedtak i Vestby 

Kommunestyre. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som svak.  

Balanseført fordring på datterselskapet VF var NOK 27,3 mill. 

Kommunen har vurdert Vestby Fjernvarme AS utvikling og har etter samarbeid med Vestby 

Næringsselskap AS gjort vedtak i kommunestyret den 13.2.2012 om å støtte selskapene for 

videre drift i 2012.  

Dette innebærer utsettelse med betaling av renter på lån til VNS som er videreført til VF og flere 

mindre lån for å sikre nødvendig likviditet til driften av VF. 

Vedtak: 

1. Vestby Næringsselskap AS gis utsettelse til 1.12.2012 med betaling av renter kr 982 000 for 
2011 på lån kr 20 000 000,00. 

2. Vestby Næringsselskap AS gis inntil kr 2 000 000 for videre utlån til Vestby Fjernvarme AS 
for finansiering av levering av fjernvarme til ”Nordbytunet”. Låner forfaller 1.12.2012. 
Renter fastsettes til 3 måneder NIBOR + 2 prosentpoeng som betales etterskuddsvis. 
Bestilling av ovn skal foretas senest mulig, fortrinnsvis etter at konsulentrapporten 
foreligger. 

3. Vestby Næringsselskap AS gis lån inntil kr 1 500 000 for å sikre drift av selskapet og 
datterselskapet Vestby Fjernvarme As fram til 31.5.2012. Lånet forfaller 1.12.2012. Renter 

fastsettes til 3 måneder NIBOR + 2 prosentpoeng som betales etterskuddsvis. 

4. Det avholdes ekstraordinært kommunestyremøte senest innen 31.5.2012, hvor det tas 
stilling til hvilken strategi kommunen bør velge for selskapene: Salg/delsalg, eierstruktur, 

videre drift, finansiering m.m.  

5. Det bevilges inntil kr 300 000 for innbetaling av konsulentrapport i samsvar med 
kommunestyrevedtak i sak K-52/11. Bevilgningen dekkes over posten ”reservert 
tilleggsbevilgninger”. Konsulentrapporten må være ferdig innen 30.4.2012. 

VNS har finansiert datterselskapet VF med lån fra og med 2009. I 2010 og 2011 var lån til 

datterselskap den største posten i balansen og utgjorde henholdsvis MNOK 25,7 i 2010 og MNOK 27,3 

i 2011. Innlån fra Vestby Kommune på MNOK 20,0 har fra og med 2010 vært en vesentlig 

finansieringskilde for VNS.  

Styret i VNS beskrev i sin beretning for 2010 selskapets finansielle stilling som god. Selskapets valgte 

revisor har imidlertid tatt forbehold i sin beretning for 2010 og 2011 om virkelig verdi av fordringen 

på datterselskapet VF. 

BDO er av den oppfatning at styret i VNS ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om den usikre 

verdien på fordringen i datterselskapet og derved også utilstrekkelig informasjon om den usikre 

egenkapitalsituasjonen i VNS pr. 31. desember 2010. 

Styrets beretninger for 2011 i VF og VNS gir sammenfallende informasjon om situasjonen i 

selskapene. VFs styreberetning for 2011 henviser til og redegjør for støtten til VNS fra Vestby 
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kommune, som igjen gjør det mulig for VNS å gi datterselskapet VF nødvendig finansiering og 

garantier. 

5.4.3. Manglende styrebehandling av revisorbrev 

Selskapenes valgte revisor Moltzau Revisjon AS har kommentert årsregnskapene slik i sine 

revisjonsberetninger: 

• ”2008 og 2009 – Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at 

selskapets egenkapital er tapt. Vi viser til nærmere omtale i årsberetningen.”  

• ”2010 og 2011 – Selskapet opplyser i årsberetningen at selskapets økonomiske og finansielle 

stilling kan beskrives som mindre tilfredsstillende. Disse forholdene og andre omstendigheter 

som stor gjeldsbyrde og lav omsetning indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som 

kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen 

betydning for vår konkusjon om regnskapet. Selskapets reelle egenkapital er tapt.” 

Revisor har også tatt opp revisjons- og regnskapsmessige problemstillinger i nummererte brev sendt 

både til VNS26 og VF27 i perioden 2006 til 2011. Revisor informerte om at all skriftlig kommunikasjon 

mellom revisor og VNS eller VF gikk til daglig leder. Daglig leder i VNS besvarte revisjonsbrevene til 

VNS i 2006 og 2007, mens styreleder Ludvigsen besvarte revisjonsbrevet til VNS i 2011. BDO har ikke 

mottatt dokumentasjon som viser tilbakemelding fra ledelsen eller styret i VF på revisjonsbrevet til 

VF i 2009. 

På forespørsel til selskapene om styrebehandling av revisorbrev hos VNS og VF, ble BDO informert 

om brev og eventuelle svar ble kort referert i styremøtene uten formell behandling. Ifølge 

styreprotokoller ble imidlertid revisjonsbrev nr. 3 behandlet i VNS styremøte den 28. april 2011.  

BDO er av den oppfatning at revisor oppfylte sin handlingsplikt i forhold til å opplyse ledelsen om 

forutsetninger for løpende drift i sin revisjonsberetning. Revisor har videre opplyst selskapenes 

ledelse om forhold i skriftlige nummererte brev. Vårt inntrykk er at ledelsen i begge selskapene har 

mottatt revisjonsbrevene, men at disse ikke er blitt formelt styrebehandlet på tilfredsstillende 

måte. 

5.4.4. Uforsvarlig finansiering av VF 

VF ble stiftet med en aksjekapital på kr 100 000, som ble tegnet av VNS. Resultatregnskapene i 

perioden 2008 – 2011 viser negative driftsresultat og betydelige underskudd etter finanskostnader. 

Underskudd i 2011 var MNOK 4,3. 

Årsregnskapene viser negativ egenkapital alle år i perioden 2008 til og med 2011. Selskapets balanse 

pr. 31. desember 2011 viser samlet gjeldsforpliktelse på MNOK 41, og negativ egenkapital med 

MNOK 8,9.  

Samlet bokført kostpris på investeringer i infrastruktur og driftsløsøre pr. 31. desember 2011 var 

MNOK 31,0.  

VNS kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens § 1-6 og har med 

hjemmel i regnskapslovens § 3-2,3 ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.  

Elimineres den interne fordringen mellom morselskapet VNS og VF har konsernet sett under ett 

ekstern gjeldsforpliktelse pr. 31. desember 2011. på MNOK 35,4 hvorav gjeld til Vestby kommune 

MNOK 20,0. 

BDO er av den oppfatning at finansieringen av VF ikke på noe tidspunkt har vært forsvarlig. 
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 jf. Revisjonsbrev Nr. 1, datert 26.4.2006; Revisjonsbrev Nr. 2, datert 29.1.2007; og Revisjonsbrev Nr. 3, datert 
22.3.2011.  
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 jf. Revisjonsbrev Nr. 1, datert 5.5.2009 
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Vurderinger og beregninger gjort som underlag for konsesjonssøknaden beskrev28 nødvendige 

investeringer på MNOK 162,0 som en følge av beslutning om å utvikle et fjernvarmeanlegg. Det er 

ikke fremkommet opplysninger om finansiering av et eventuelt underskudd i en etableringsperiode. 

Oppsummert oppfatter vi situasjonen slik at det ikke er gjennomført vurderinger eller tiltak for å 

sikre VF nødvendig finansiering som har stått i forhold til planlagte investeringer. 

5.4.5. Tilfredsstillende økonomikompetanse i selskapets ledelse 

Forvaltningsansvaret ligger hos selskapets styre. Det er viktig at styret og daglig leder har en 

kompetansesammensetning som dekker de fagområder og utfordringer virksomheten møter, 

herunder også kunnskaper om økonomi. 

Det foreligger ingen informasjon om styrenes faglige kompetanse. Det er imidlertid opplyst at 

styreleder E.J. Topper hadde en økonomisk / administrativ stilling i en produksjonsbedrift. 

Det praktiske økonomiarbeidet ble ivaretatt av daglig leder i VNS, Jan Oscar Svae. Det har ikke 

fremkommet informasjon om mangler i det daglige arbeidet med selskapets regnskaper og økonomi. 

Det er fremlagt diverse budsjetter og oversikter. BDO oppfatter situasjonen slik at selskapets 

ledelse hadde oversikt over den svake finansielle situasjonen selskapet har vært i. BDO opplever 

derfor ikke at det har vært manglende økonomikompetanse i selskapet. 

Oppsummering av vår vurdering 

I hvilken grad kan den interne styringen av Vestby Fjernvarme AS sies å ha vært forsvarlig? 

Hvilke forutsetninger og hvilken kvalitetssikring har vært lagt til grunn for vurderingen av 

investeringsrammene, herunder inntektsforutsetninger, investeringsforutsetninger, 

finansieringsforutsetninger og kostnadsforutsetninger? 

 

 

Rød 

I hvilken grad er det gjennomført usikkerhetsanalyser for investeringsbeslutningene? 
 

Rød 

Har styret oppfylt sitt krav til vurdering av forutsetningene for løpende drift? 
 

Gul 

Har styret oppfylt sin handlingsplikt? 
 

Gul 

Har revisor opplyst om forutsetninger for løpende drift i sin revisjonsberetning? 
 

Grønn 

Har revisor opplyst om forhold til selskapets ledelse i skriftlig nummererte brev, og på 

hvilket nivå i virksomhetens ledelse og styre er disse i så tilfelle behandlet? 

 

Grønn 

Har selskapet finansiering vært sunn og forsvarlig? 
 

Rød 

Har selskapets økonomikompetanse vært tilstrekkelig? 
 

Grønn 
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 jf. Søknad om fjernvarmekonsesjon i Vestby kommune, datert 14.9.2007. Utarbeidet av ingeniørselskapet 
Sweco Grøner på vegne av Vestby Fjernvarme AS.  
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5.5. Vår konklusjon – Om den interne styringen av Vestby Fjernvarme AS 

Konklusjon 

BDO er av den oppfatning at det kan stilles spørsmål ved den interne styringen av VF. Dette dreier 

seg i hovedsak om: 

• At tilfredsstillende forutsetninger og kvalitetssikring ikke har vært lagt til grunn for vurderingen 

av finansieringsbehovet i VF 

• Manglende utarbeidelse av usikkerhetsanalyser for investeringsbeslutningene knyttet til VF 

• Utilstrekkelig finansiering av selskapet 

• Mangelfull formell styrebehandling av revisorbrev, både i mor- og datterselskap 

Som følge av ovennevnte drøftelse mener BDO at kommunen har følgende læringspunkt ifht. den 

interne styring av selskaper: 

1. Politikere har en samfunnskompetanse og en kompetanse om kommunene og lokale forhold 

som kan være relevant kompetanse i et selskapsstyre. Hvis man samtidig er aktiv politiker, 

må kommunen og den det gjelder ha et åpent og bevisst forhold vedrørende hvilken rolle 

man representerer i selskapet. Som ledende ansatte eller styremedlem skal man 

representere selskapets interesser og eiers interesser (kommunens), upåvirket av egen 

politisk agenda. Dette kan være krevende, og er vesentlig forskjellig fra sin rolle som 

politiker hvor man sitter i (politisk) styrende organer for å kunne påvirke beslutninger i tråd 

med sin egen politiske overbevisning.  

Det er vår oppfatning at kommunestyret bør etablere et særskilt tverrpolitisk utvalg med 

ansvar for oppfølging av kommunalt eide selskaper. Utvalget bør ha få, men kompetente 

medlemmer, og bør ha ansvaret for å følge opp selskapets styre; herunder at vedtekter 

følges, at pålegg fra generalforsamlingen følges, og at kommunens risiko holdes på et 

akseptabelt nivå. Utvalget bør også forberede beslutningssaker for kommunestyret der dette 

er relevant, og bør uttale seg før generalforsamlingen (kommunestyret eller den 

generalforsamlingens myndighet delegeres til) fatter vedtak.  
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6. Problemstilling 4 

I hvilken grad har kommunens prosess for salg av Vestby Fjernvarme AS sikret at kommunens 

interesser har vært best mulig ivaretatt? 

6.1. Revisjonskriterier 

BDO har undersøkt i hvilken grad fullmakter og roller knyttet til salgsprosessen har vært tydelige. Vi 

retter vår undersøkelse særskilt mot forholdene nedenfor. 

 

6.2. Forhold som skal besvares 

• Har mandat og fullmakter knyttet til salgsprosessen vært tydelig? 

• Har rollene knyttet til salgsprosessen vært avklart og hensiktsmessig organisert? 

 

6.3. Faktabeskrivelse 

6.3.1. Bakgrunn 

Vestbys kommunestyre vedtok i møte den 31. mai 2012 å be VNS om å selge eller overdra 

eierinteressene i VF snarest mulig og senest innen 31. desember 2012. 

Styret som ledet salgsprosessen ble valgt på generalforsamling som ble avholdt i VNS den 27. 

februar 2012 hvor advokat Tore Skar ble valgt som styreleder. Eneaksjonær Vestby kommune var 

representert på generalforsamlingen med åtte representanter oppnevnt av kommunestyret. Styret i 

VNS ble på generalforsamling den 25. juni 2012 komplettert med Bjørn Nordby, Kjersti Øiseth og 

Lars Fredrik Hermansen som varamedlem. Her var det ordfører som representerte Vestby kommune 

på generalforsamlingen. Styret i VNS ble også valgt som styret i VF. Dette styret var uten historikk i 

forhold til begge selskapene. Ingen av styremedlemmene hadde politiske verv i Vestby kommune. 

6.3.2. Salgsprosessen 

Salget av VF ble behandlet i kommunestyret den 31. mai 2012 hvor det ble fattet et vedtak hvor 

kommunen ba VNS om å selge eller overdra VF og senest innen 31. desember 2012. Formannskapet 

og kommuneadministrasjonen er blitt holdt løpende orientert om fremdriften i salgsarbeidet ved 

både formell og uformell tilbakerapportering fra styret i VNS. 

Styrets mandat var først og fremst å selge VF, begrense tapet og å sikre leveransesikkerheten for 

fjernvarmekundene, det vil si å unngå at selskapet gikk konkurs. 

VF fremla en oversikt, sist oppdatert 30. august 2012, som viser 10 mulige interessenter, inkludert 

den som ble endelig kjøper. 

Norsk Energi gjennomførte en verdivurdering av Vestby Fjernvarme AS datert 30. april 2012. I 

oppsummeringen konkluderer rapporten med følgende hovedpunkter: 

• ”Det er knyttet stor usikkerhet til lønnsom drift av Vestby Fjernvarme. Dette skyldes i hovedsak 

at det er usikkerhet knyttet til utbyggingstakten i næringsparken og forventet lavt energibruk til 

nye næringsbygg. 

• Det er for all alternative strategier forutsatt at gjelden til VNS på MNOK 28,8. blir slettet. Det er 

ikke mulig å betjene denne gjelden for Vestby Fjernvarme med de inntektene selskapet forventes 

å oppnå. 

• For å oppnå lønnsomhet ved videre drift av eksisterende anlegg må fjernvarmeselskapet tilføres 

3,8 MNOK i ny kapital. 
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• For videre utvikling og drift av fjernvarme i Vestby, slik det er skissert i denne rapporten, er det 

behov for 28,4 MNOK tilskutt kapital. 

• Dersom salg skal være en mulighet må lån til VNS ettergis. 

• Dersom en har tro på at utbyggingstakten økes til 50 000 m²/år, eller økt energibruk i forhold til 

de bygg som allerede er bygget, bedres grunnlaget for fjernvarmeselskapet vesentlig. Det kan 

være grunnlag for økonomisk lønnsom drift ved disse forutsetningene såfremt en oppnår noe 

høyere energipris enn dagens markedspris på fjernvarme”. 

Norsk Energi ble også brukt som rådgiver under salgsprosessen. 

6.3.3.  Salgsavtalen 

Avtale ble undertegnet 19. september 2012 om kjøp av samtlige aksjer i VF mellom VNS og J. 

Aanerød & Sønn AS for MNOK 9,0. Overtagelse av aksjene ble angitt å skje pr. 28. september 2012.  

Avtalen sier også at Kjell Aanerød samme dag kjøper fordringen som VNS har på VF for MNOK 1,0. 

I tillegg sier avtalen at VNS som selger er berettiget til en energibonus på 5 øre pr. kWh i den grad 

VF selger og får betatt for mer enn totalt 7 GWh. Bonussystemet løper i 10 kalenderår, hvor det 

første året er det året selskapet oppnår målsettingen. Utbetaling skal skje uoppfordret senest 1. juli 

i året etter opptjeningsåret.  

Oppgjørsmekanismen i avtalen innebærer at all ekstern gjeld på kjøpstidspunktet og i tillegg 

forpliktelser påløpt mellom 19. september 2012 og oppgjørsdagen 28. september 2012 skal dekkes 

av VNS. Dette kan øke fordringen Vestby Næringsselskap AS har på datterselskapet VF. Tapet for 

næringsselskapet kan derfor foreløpig ikke beregnes eksakt, men vil være avhengig av endelig 

oppgjør mellom kjøper og selger. Endelig oppgjør forelå ikke på tidspunktet for fremleggelse av 

denne rapporten. 

Med ekstern gjeld forstås all gjeld selskapet har med unntak av gjeld til eier VNS. 

 

6.4. Vurdering 

6.4.1. Tilfredsstillende prosess knyttet til salg av VF  

Det er opplyst at fremdriften i salgsprosessen ble kommunisert løpende med kommunens 

administrasjon og formannskapet på en tilfredsstillende måte. Det er ikke fremkommet informasjon 

som tilsier at mandatet for salgsprosessen har vært uklart eller at fullmaktene har gitt rom for å 

selge til dårligere vilkår for kommunen enn hva som har vært realistisk oppnåelig. 

Vi er av den oppfatning at advokat Skar er gitt et klart oppdragsmandat og nødvendige, men 

tilstrekkelige avgrensede, fullmakter for å kunne gjennomføre en effektiv salgsprosess. 

Rollefordelingen mellom selger (Vestby Næringsselskap AS), Vestby kommune som oppdragsgiver og 

advokat Tore Skar som salgsfullmektig virker ryddig og hensiktsmessig organisert. 

Oppsummering av vår vurdering 

I hvilken grad har kommunens prosess for salg av Vestby Fjernvarme AS sikret at kommunens 

interesser har vært best mulig ivaretatt? 

Har mandat og fullmakter knyttet til salgsprosessen vært tydelig? 
 

Grønn 

Har rollene knyttet til salgsprosessen vært avklart og hensiktsmessig organisert? 
 

Grønn 
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6.5. Vår konklusjon – Om salgsprosessen vedrørende Vestby Fjernvarme AS 

Konklusjon 

BDO er av den oppfatning at salgsprosessen vedrørende VF har vært tilfredsstillende. Dette er 

særskilt knyttet til:   

• Organisering av salget av VF gjennom advokat Tore Skar 

• Utarbeidelse av et tydelig mandat og fullmakter knyttet til salgsprosessen  

• Regelmessig og tydelig kommunikasjon vedrørende salgsprosessens fremdrift  

Det presiseres at BDO ikke har vurdert hvorvidt den oppnådde prisen og avtalen for øvrig er den best 

mulige for kommunen. 
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Høringsuttalelse 

Rapporten er sendt på høring til følgende personer: 

• John A. Ødbehr, ordfører i Vestby kommune 

• Knut Haugestad, rådmann i Vestby kommune 

• Tore Skar, styreleder i VNS og tidl. styreleder i VF 

• Jan Oscar Svae, daglig leder i VNS og tidl. daglig leder i VF 

• Nils-Anders Søyland, saksbehandler i Vestby kommune 

• Jan T. Løkken, sekretariatsleder i FIKS 

• Tom Anders Ludvigsen, tidl. styreleder i VNS AS og tidl. prosjektleder i VF AS 

I løpet av høringsrunden har BDO har fått tilbakemeldinger fra: 

• Knut Haugestad, rådmann i Vestby kommune 

• Tore Skar, styreleder i VNS og tidl. styreleder i VF 

• Nils-Anders Søyland, saksbehandler i Vestby kommune 

• Jan Oscar Svae, daglig leder i VNS og tidl. daglig leder i VF 

• Tom Anders Ludvigsen, tidl. styreleder i VNS AS og tidl. prosjektleder i VF AS 

Tilbakemeldingene har i hovedsak vært knyttet til faktadelene av rapporten, og forslag til 

faktaendringer er hensyntatt. Disse tilbakemeldingene her derfor ikke vedlagt rapporten. 

Rådmannens uttalelse ligger nedenfor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDO har særlig mottatt kommentarer fra Ludvigsen til vårt rapportutkast. Ludvigsen uttrykker her 

at han i noen tilfeller er kritisk til BDOs arbeid og vurderinger. Han påpeker en del forhold som han 

mener er feilsitert. BDO oppfatter kommentarene som nyttige, og har korrigert disse der vi mener 
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dette er korrekt i henhold til de fakta vi har fått fremlagt. Nedenfor fremlegges den del av 

Ludvigsens tilbakemelding som ikke er korrigert eller hensyntatt i vår rapport.  
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Vedlegg 1  

Oversikt over mest vesentlige dokumenter  

• Kommunens eiermelding, 2009-2012 

• Avtale av 11.09. 2008 mellom Vestby Næringsselskap AS og Vestby kommune om overtagelse av 

opsjonsavtaler med fem grunneiere i Vestby kommune 

• Avtale om markedsføring av næringstomter K-51/11 

• F – 29/09 

• Søknad om fjernvarmekonsesjon 

• Styreprotokoller i Vestby Næringsselskap 

• Styreprotokoller i Vestby Fjernvarme AS 

• Verdivurdering av Vestby Fjernvarme AS utført av Norsk Energi 

• Oversikt over interessenter til kjøp av Vestby Fjernvarme AS 

• Avtale av 19. september 2012 om kjøp av samtlige aksjer i Vestby Fjernvarme AS 
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Vedlegg 2  

Styresammensetning VNS og VF 2009 – 2012, med presisering av styrenes endringer i 2012 

 VNS VF 

2012 

Styreleder 

Tore Skar, fra 27.2.2012 til d.d. 

Eivind Topper, frem til 27.2.2012 

Nestleder 

Eivind Topper, frem til 27.2.2012 

Styremedlem 

Bjørn Nordby, fra 20.6.2012 til d.d. 

Kjersti Øiseth, fra 20.6.2012 til d.d. 

Per J. Hoel, frem til 20.6.2012 

Grethe Lill Grytan, frem til 20.6.2012 

Ole O. Solberg, frem til 20.6.2012 

Rita Block, frem til 20.6.2012 

Styreleder 

Aksel O. Hillestad, fra 28.9.2012 til d.d. 

Tore Skar, fra 25.6.2012 til 28.9.2012 

Eivind Topper, frem til 25.6.2012 

Nestleder 

Ragnhild L. Johansen, frem til 25.6.2012 

Styremedlem 

Kjell Aanerød, fra 28.9.2012 til d.d. 

Lars Ryder Falch, fra 28.9.2012 til d.d. 

Bjørn Nordby, fra 25.6.2012 til 28.9.2012 

Kjersti Øiseth, fra 25.6.2012 til 28.9.2012 

Tore Hem, frem til 25.6.2012 

2011 

Styreleder 

Tom Anders Ludvigsen, fratrådt 25.11.2011 

Nestleder 

Eivind Jørgen Topper  

Styremedlem 

Per Johan Hoel 

Grethe Lill Hansen Grytan 

Rita Block 

Ole Oddmund Solberg 

Styreleder 

Eivind Jørgen Topper 

Nestleder 

Ragnhild Johansen 

Styremedlem  

Tore Hem 

2010 

Styreleder 

Tom Anders Ludvigsen 

Nestleder 

Eivind Jørgen Topper 

Styremedlem 

Per Johan Hoel 

Grethe Lill Hansen Grytan 

Rita Block 

Ole Oddmund Solberg 

Styreleder 

Eivind Jørgen Topper 

Nestleder 

Werner Isaksen 

Styremedlem 

Tore Hem 

Jan Oscar Svae 

 

2009 

Styreleder 

Tom Anders Ludvigsen 

Nestleder 

Eivind Jørgen Topper  

Styremedlem 

Per Johan Hoel 

Grethe Lill Hansen Grytan 

Rita Block 

Ole Oddmund Solberg 

Styreleder 

Eivind Jørgen Topper 

Nestleder 

Werner Isaksen 

Styremedlem 

Tore Hem 

Jan Oscar Svae 

 


