
Sjekkliste – vurderinger av egnethet for selskap eller kommunal organisering 
Områder Kommentar  

Foretak og eller selskap sin 

egnethet  

 

 oppgaver og tjenester som ønskes utført kartlegges mht forholdet 

til kommuneloven og særlovgivningen, bruker- og 

innbyggerhensyn ift tjenestene/oppgavene herunder 

likebehandling, forvaltningshensyn når det treffes enkeltvedtak 

med klageadgang mv. 

Muligheter for politisk styring  

  

 muligheter for utøvelse av aktivt og strategisk eierskap, samt 

eierkommunens reelle styring gjennom representasjons modeller 

og trygghet for likebehandling av eierne i et selskap 

Økonomisk ansvar  hvilke forpliktelser påtar kommunen seg vs. selskapet, herunder 

garantier, aksjekapital/egenkapitalinnskudd, driftstilskudd, 

prorata ansvar (IKS) 

Risikovurderinger  økonomisk, markedsutsikter, miljø og samfunnssikkerhet, 

kvalitet og kvantitet av den kommunale tjenesten og forholdet til 

sluttbruker/innbyggerne, samt forholdet til tredjepart. 

Økonomisk og styringsmessig 

handlefrihet 

 forpliktelser i forhold til et foretak/selskap vs. å beholde egen 

beslutningsmyndighet i bystyret om prioriteringer av 

ressursbruken. Herunder følger også vurderinger mht 

avkastningskrav og utbyttestrategi 

Forholdet mellom kommunens 

roller 

 som eier og eventuelt myndighetsutøver, herunder hensynet til 

Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet for 

styremedlemmer i selskaper, kommunens behov for 

gjennomføring av strategier og planer 

Muligheter og begrensninger 

mht. delegasjon 

 av myndighet. Herunder også avklaringer av spørsmålene om 

adgangen til egenregi og enerett for tjenesteleveranser og 

oppgaveløsning 

Fleksibilitet  vurdering av muligheter for endring av eierforhold/samarbeid 

med private slik at langsiktig utviklingsbilde er tilfredsstillende 

vurdert, herunder hensynet til bebudede statlige 

reformer/endringer i oppgavefordelingen 

Skatte – og avgiftsmessige 

forhold 

 minimum må de skattemessige forhold, 

merverdiavgift/kompensasjon for merverdiavgift, 

transaksjonskostnader herunder også verdifastsettelse/taksering 

kartlegges 

Forholdet til 

forvaltningslov/offentlighetslov 

 herunder reell praktisering av meroffentlighet og åpenhet om 

virksomheten og eierstyring av denne 

Forholdet til Lov om 

anskaffelser 

 herunder kommunens egen til en hver tid gjeldendende 

Anskaffelsesstrategi 

Forholdet til 

Arbeidsgiverpolitisk strategi 

 herunder kommunens egen til en hver tid gjeldende regler for 

omstilling/endring og virksomhetsoverdragelse jfr. 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt kommunens regler om 

lønns-og pensjonsvilkår for berørte ansatte 

 


