
Rammer for utøvelse av eierskap i kommunale foretak KF 
Eierstyring  Kommentar  

Regulert   Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  

 Kapittel 11 Kommunalt og fylkeskommunalt foretak, med tilhørende forskrifter  

Bystyre  

  

 Bystyret oppretter og oppløser kommunale foretak jfr KL bestemmelser.  

 Ved opprettelsen skal bystyret selv oppnevne styret, dets leder og nestleder. 

Representasjon i styret fra de ansatte velges separat av og blant de ansatte i foretaket.  

Styresammensetning  Bystyret har vedtatt i sak 189/12 at styret i kommunalt foretak i Sandnes skal bestå av 5-

8 medlemmer, hvorav 3-5 er folkevalgte, 2-3 er eksterne. Når det kreves 

ansatterepresentasjon i styret reduseres antallet eksterne til 1-2 medlemmer.  

Styremedlem kan tre 

tilbake, hele styret 

må velges på nytt  

 Valg av styremedlemmer i kommunale foretak er hjemlet i Kommuneloven §66. I KL 

§66, 2. ledd heter det; Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre 

tilbake før valgperioden er over. I merknadene til lovteksten for annet ledd, fremgår at 

den gir et styremedlem en selvstendig rett til å trekke seg før valgperioden er over når 

det foreligger et særlig forhold. Det er en annen ordning enn den som ellers gjelder for 

kommunale og fylkeskommunale organer etter kommuneloven § 15 nr 2. Særskilt 

ordning for medlemmer av styret i kommunalt foretak henger dette blant annet sammen 

med styrets oppgaver som leder av virksomheten, tilsynsplikten overfor daglig leder og 

det styreansvar som knytter seg til styrets oppgaver.  

 I §66 3. ledd heter det; Kommunestyret eller fylkestinget selv kan når som helst foreta 

nyvalg av de medlemmer som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. Merknadene 

til lovteksten på dette punktet redegjør for at kommunestyret eller fylkestinget selv når 

som helst kan foreta nyvalg av samtlige medlemmer i styret. Bestemmelsen gir ikke 

adgang til å foreta nyvalg av enkeltmedlemmer uten at dette skjer som nyvalg til 

samtlige styreplasser. Bestemmelsen har sammenheng med at kommunelovens regler om 

forholdstallsvalg gjelder for styrevalget. Bystyret kan innskrenke myndigheten til styret 

gjennom generelle eller individuelle instrukser. 

Styret  Styret er underordnet bystyret.  

 Styret har ansvaret for å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, 

vedtekter, eierstrategi, vedtatt årsbudsjett og økonomiplan og andre vedtak eller 

retningslinjer fastsatt av bystyre.  

 Styret er forpliktet til å rapportere og følge opp resultatmål fastsatt av bystyret i 

eierstrategien overfor foretaket. Styret velges for 4 år, følger kommunestyreperioden.  

Rådmannen   Rådmannen kan instruerer foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes 

til bystyret har behandlet saken.  

 I saker som foretakene fremmer til bystyret har rådmannen i medhold av kommuneloven 

§ 23 ansvar for fullstendig saksbehandling.  

Vedtekter  Foretaket skal ha vedtekter som angir foretakets formål. I vedtektene kan det fastsettes at 

styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av bystyret selv for å være 

bindene for kommunen  

Eierstrategi   For kommunale foretak i Sandnes kommune praktiseres at bystyrets strategiske 

forventninger, resultatmål og resultatkrav til et foretak fastsettes i en eierstrategi.  

 Eierstrategien skal også tydeliggjøre oppgaver og ansvar knyttet til særskilte oppdrag 

som bystyret gir foretaket gjennom årlig økonomiplan vedtak.  

 Eierstrategien skal evalueres en gang i valgperioden.   

Åpningsbalanse  Ved opprettelse av kommunalt foretak skal det etableres en åpningsbalanse og det skal 

foreligge et 4-årig økonomiplanforslag som vedtas av bystyret. 

Oppløsning av KF  Bystyret fatter avgjørelsen om at et foretak skal oppløses, forut skal styret ha hatt 

anledning til å uttale seg. 

 Styret fungerer etter slik beslutning som et avviklingsstyre og har ansvaret for at det 

avlegges et revidert avviklingsregnskap med beretning til bystyret.  

 Overføring av foretakets eiendeler og gjeld mv. tilbakeføres bykassen med 

balanseføring. Regnskapsføring skjer etter kontinuitetsprinsippet da det er i samme 

rettssubjekt 

 


