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46/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 46/16 

 

 

  

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02. september 2016 legges fram for utvalget til 

formell godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den   

2. september 2016. 

 

 

 

 

SANDNES, 29.09.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 02.09.16 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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47/16 Orientering fra administrasjonen - 
økonomidirektøren 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-7 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 47/16 

 

 

Bakgrunn: 
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet besluttet kontrollutvalget i sak 10/16 å invitere 

kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde. 

Tidligere har rådmannen og kommunaldirektør for by og utvikling hatt slike orienteringer for 

kontrollutvalget. 

 

Saksutredning: 
Til dette møtet er økonomidirektør Torunn Nilsen invitert for å orientere om sitt arbeids- og 

ansvarsområde. Hun utfordres også til å nevne eventuelle områder der avdelingen har 

utfordringer.  

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 23.06.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 
          Tilbake til sakslista 
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48/16 Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekter som 
skal gjennomføres i 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00352-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 48/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes behandlet Plan for forvaltningsrevisjon på sitt møte i september. 

Planen er videresendt for behandling i bystyret, og er pr. dato ennå ikke behandlet her. 

 

Saksutredning: 
Kontrollutvalget bør – selv om planen ennå ikke er formelt vedtatt – starte med å velge ut 

hvilke prosjekter det er ønskelig å gjennomføre neste år. Når kontrollutvalget har valgt ut 

prosjekter, vil revisor legge fram utkast til prosjektmandater på de kommende møtene før 

prosjektene blir endelig vedtatt. Innen den tid vil planen også være vedtatt i bystyret.  

 

I planen har kontrollutvalget prioritert disse prosjektene, (inkl. innkomne forslag til enkelte 

problemstillinger): 

 Byggesak. Signaler om at flere innbyggere er misfornøyde. Hvorfor har man ikke fått ventet 

resultat av omorganiseringen? Har en arbeidsprosesser som gjør at saksflyten ikke optimalt? 

Hva kan kommunen lære av andre  

 IKT. Lovfesta rettigheter/IKT-systemer – hvordan spiller disse sammen? Sammensetningen 

av datasystemer, sett opp mot behov, bruker-vennlighet, kostnader ved lisenser og integrering 

mellom systemene. IKT og innkjøp sett opp mot miljø.  

 Innkjøp/offentlige anskaffelser. Innkjøpsområdet har stor risiko for feil i forbindelse med 

etterlevelsen av lovregler om offentlige anskaffelser. Dette gjelder særlig ved kjøp av 

tjenester.  

 Omorganisering/omstilling. Hvordan organiserer kommunen seg og hvilke konsekvenser har 

dette? Evaluere omorganiseringene, og se nærmere på de økonomiske, interne og 

kvalitetsmessige effektene av disse. 

 Offentlighetsloven. Kommunens praktisering, kommer alt ut på nettsidene? Ligger møter og 
styredokumenter på nett for de kommunale/interkommunale selskapene? 

 Oppfølging av frafall i ungdomsskolen. Kommunens arbeid mot frafall knyttet til tidlig 

innsats gjennom hele oppveksten, både tidlig i oppveksten hvor problemene er forholdsvis 

enkle, og tidlig i hver enkelte fase i opplæringen. Suksessfaktorer hos skoler som lykkes? 

 Sandnes Eiendomsselskap KF. Bør vurdere virkninger av eiendomsselskapet på sikt. 

 Sandnes Parkering KF. Utfordring med høyt sykefravær og lav medarbeidertilfredshet. Hva 

kan kommunen gjøre for å rette opp dette?.  

 Sosiale tjenester/unge sosialhjelpsmottakere. Hva gjør kommunene gjør for at disse skal 

"snu i døra" fortest mulig. Fokus mot unge sosialhjelpsmottakere, i tråd med kommunens 

fokus på tidlig innsats.  

 Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Hva har skjedd der-
som man ser på gjennomførte revisjoner etter flere år – hvilken virkning har de hatt? 
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Kontrollutvalgets budsjett tilsier at det gjennomføres ca. 4 prosjekter pr. år.  

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram prosjektmandat for disse 

prosjektene til de kommende møtene: 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 29.09.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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49/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 
 
Arkivsak-dok.  16/00080-3 

Arkivkode.  144  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 49/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes bestilte i mars 2015 overordnede analyser for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Overordnet analyse knyttet til Plan for forvaltnings-

revisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i februar 2016. Overordnet analyse for selskaps-

kontroll foreligger nå. 

 

Saksutredning: 
Ifølge Kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden 

og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

Dette skal hjelpe kontrollutvalget å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 

sektorer og hos de ulike selskapene. Utkast til plan legges fram som egen sak. 

 

Revisor vil i møtet ha en orientering om analysen. Kontrollutvalget utfordres deretter til å 

foreta prioritering av selskaper som er aktuelle for gjennomgang i inneværende periode. Disse 

prioriteringene vil bli tatt inn i Plan for forvaltningsrevisjon, se egen sak. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av overordnet analyse for 

selskapskontroll til orientering.  

 

 

 

 

SANDNES, 29.09.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2016 Overordnet analyse Plan for selskapskontroll 

Vedlegg Sandnes 2016 - Oversikt eierforhold alle selskaper 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur  Tilbake til sakslista 
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50/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 
 
Arkivsak-dok.  16/00080-4 

Arkivkode.  144  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 50/16 

 

 

Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 forutsetter at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden 

og senest innen utgangen av året etter at nytt bystyre er konstituert, utarbeider en plan for 

gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 

kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 

selskapene. Planen skal vedtas av bystyret selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta 

endringer i planperioden. Planperioden går ett år ut over bystyreperioden, da ny plan ikke vil 

bli vedtatt før i 2020. 

 

Saksutredning: 
Sandnes kommunes eierskap i aktuelle selskaper er i samarbeid med andre kommuner. 

Sandnes kommune er en av de største eierne i flere selskaper, og dermed en av de 

eierkommunene som kan ta initiativ til igangsetting av et prosjekt som øvrige eierkommuner 

blir invitert til å delta i. Det har i forrige periode blitt gjennomført selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, mens det er bestilt en tilsvarende gjennomgang av Ivar 

IKS som skal leveres i 2017.  

 

Kontrollutvalget foretar en prioritering av aktuelle selskaper etter at revisor har gjennomgått 

overordnet analyse. Forslag til prioriteringer vil bli innarbeidet i planen før den videresendes 

bystyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget innstiller til bystyret i denne saken. 

 

 

 

FORSLAG TIL INNSTILLING TIL BYSTYRET: 

 

Bystyret vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. 

 

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta endelig prioritering av prosjekter i 

samarbeid med øvrige eiere samt evt. endringer i planen i planperioden. 

 

 

 



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 8 

 

 

SANDNES, 29.09.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 

 

 
          Tilbake til sakslista 
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51/16 Statusoversikt pr. oktober 2016 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-20 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 51/16 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget fram en oppdatert oversikt over status på 

saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor.  Den viser 

status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se 

vedlegget. 

 

Saksutredning: 
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og 

avklare endringer om det er nødvendig. 

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende 

valgperiode.  

Til dette møtet er det ingen nye rapporter til behandling. Det legges imidlertid opp til at 

kontrollutvalget starter bestilling av mandater knyttet til prosjekter som skal gjennomføres i 

2017. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. oktober 2016 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 29.09.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt oktober 16 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
          Tilbake til sakslista 
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52/16 Orientering om revisjonsplanlegging for 
revisjonsåret 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00074-5 

Arkivkode.  026  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 52/16 

 

Bakgrunn  
Iflg. Forskrift om kontrollutvalg § 4 skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll med 

den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av bystyret eller fylkestinget. Dette 

tilsynet omfatter bl.a. å se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal 

også iflg. Forskriftens § 6 se til at kommunens årsregnskap blir revidert på en forsvarlig måte og 

ellers holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og se til at dette foregår samsvar med lover 

og forskrifter.  

 

Saksutredning:  
Revisor er som nevnt i henhold til forskrift om revisjon § 4 pålagt å planlegge, gjennomføre og 

rapportere revisjonen slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. Som et ledd i 

kontrollutvalgets tilsyn, vil revisor orientere kontrollutvalget om sin planlegging av det arbeidet 

som skal utføres i regnskapsåret 2015. Vi gjør oppmerksom på at regnskapsåret ikke følger 

kalenderåret. Dette regnskapsåret avsluttes ikke før etter at regnskapet for 2016 er avlagt våren 

2017. Hovedarbeidet i det enkelte regnskapsåret starter derfor ikke før etter ferien. 
 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 15 pålegger også oppdragsansvarlig 

revisor årlig og ellers ved behov å avgi en skriftlig vurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. Ifølge kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune 

ikke ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik 

tilknytning til kommunen at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg 

sier §§ 13 og 14 i forskriften hvilke krav som stilles til revisor for å være uavhengig, og 

hvilke avgrensninger som finnes for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget. 

Revisors uavhengighetserklæring for 2016 ble lagt fram for kontrollutvalget på forrige møte. 

 

Det anbefales også at revisor klargjør innholdet i revisjonen i hver valgperiode, selv om dette 

også fremgår av selskapsavtalen. Revisor påpeker at siden det har vært varslet endringer i 

kommunelovutredningens arbeid har de ventet til nå med å avgi denne erklæringen. Det pekes 

også på at det her varsles økt fokus på egenkontroll og en mulig utvidelse av oppfølging av 

bevilgninger.  Revisors engasjementsbrev legges fram hvert 4. år, se vedlegg.  

 

Både revisors orientering og vedleggene er som nevnt innledningsvis en del av 

kontrollutvalgets tilsyn med revisor, jfr. Kommunelovens § 77 nr. 4.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang til orientering. 

 

 

 

 

 

SANDNES, 29.09.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 

9/16 Skatteinngang august 2016 

Tilbake til sakslista
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. oktober 2016 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
19.06.15 


Jordvern Formålet med prosjektet er å vurdere 
hvordan Sandnes kommune følger 
sentrale føringer for jordvern og 
hvordan jordvernet er ivaretatt i 
sentrale plandokumenter. Prosjektet tar 
også sikte på å beskrive hvor mye 
landbruksareal som er nedbygget i 
kommunen de siste årene. 


2016 250 t 


      


 
      


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 
Bestilt 
22.04.16 


Selskapskontroll i 
IVAR IKS 


 2016 102 t 


 


 


         Annet: 


Sak/prosjekt Behandl. ku Status Merknader 


Overordnet analyse, forvaltningsrev. 26.02.16 Bakgrunnsdokument Presentert 


Overordnet analyse, selskapskontr. 07.10.16 Bakgrunnsdokument Presenteres på møte 


 


 


 


         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 


Forvaltningsrevisjons-


prosjekter 


Bestilt Behandlet 


i K.utv. 


Behandlet i 


bystyret 


Planl. oppfølging 


og svarfrist 


Status/dato for 


evt. purring 


Samfunnsplanlegging 28.98.15 17.06.15  Ingen oppfølging 
 


 


Erfaringer med NAV-


organiseringen 


12.12.14 27.05.16  Ingen oppfølging  


Ny giv / Overgang fra 


ungdomsskole til 


videregående skole 


24.04.15 22.04.16 23.05.16 6 mnd. etter 
bystyrebehandling 


 


Energiøkonomisering i 


byggeprosjekter  


14.11.14 26.02.16  6 mnd. etter 
bystyrebehandling 


 


      


Selskapskontroller:      
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Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2016 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i 


KU/bystyret 


Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Brukere med behov for 


sammensatte tjenester 


12.12.14 18.09.15/ 


 


13.10.15 


27.05.16 Ferdigbehandlet 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


 


03.10.14 


21.05.15/ 


16.06.15 


 


18.03.16 


 


Ferdigbehandlet 


     


Selskapskontroller     
Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15/ 


08.09.15 
 


02.09.16 
 


Ferdigbehandlet 


     


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 








 


 


 


Kommunens direkte eierskap. Eiere og eierandeler er i all hovedsak tatt fra Purehelp.no (status 


pr. juni 2016). Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Forus Nærings-


park AS, Universitetsfondet for Rogaland AS, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Roga-


land Brann og Redning IKS, Måltidets Hus AS og SF Kino Stavanger/Sandnes AS har vi tatt 


med et utdrag fra formålene. 


 
 


Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 


Forus Nærings-
park 


49,01 % Alene eller i samarbeid med 
andre offentlige og/eller private 
virksomheter å erverve, tilrette-
legge og utnytte tomtearealer i 
Stavanger-regionen i samsvar 
med de til enhver tid gjeldende 
offentlige arealplaner for områder 
som forutsettes utlagt til næ-
ringsvirksomhet eller offentlige 
formål som har tilknytning til næ-
ringsvirksomhet. Selskapet kan 


videre engasjere seg i drift og 
vedlikehold av kommunalteknisk 
infrastruktur i næringsområder og 
inngå avtaler med kommuner om 
dette. Selskapet kan alene eller 
sammen med andre kommuna-
le/interkommunale organer også 
engasjere seg i virksomhet som 
direkte eller indirekte forventes å 
gi ny næringsvirksomhet i Stav-
anger-regionen. 


 Stavanger Kommune 49.01% 
 Sandnes Kommune 49.01% 
 Sola Kommune 1.99% 


Lyse  19,53 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 


 Stavanger Kommune 43.68% 
 Sandnes Kommune 19.53% 
 Sola Kommune 8.74% 
 Time Kommune 5.83% 
 Klepp Kommune 4.23% 
 Hå Kommune 3.78% 
 Randaberg Kommune 3.28% 
 Eigersund Kommune 2.95% 
 Strand Kommune 2.53% 
 Rennesøy Kommune 1.15% 
 Hjelmeland Kommune 0.99% 
 Gjesdal Kommune 0.93% 
 Finnøy Kommune 0.91% 
 Lund Kommune 0.71% 
 Bjerkreim Kommune 0.51% 
 Kvitsøy Kommune 0.23% 


Nord Jæren Bom-
pengeselskap 


16,67 % Finansiere deler av utbyggingen 
av transportsystemet på Nord 
Jæren, tilføre godkjente prosjek-
ter kapital herunder lån som for-


rentes og inndras ved oppkreving 
av bompenger, samt administrere 
denne ordningen inntil lånene er 
nedbetalt. 


 Klepp Kommune 16.67% 
 Randaberg Kommune 


16.67% 
 Sola Kommune 16.67% 


 Sandnes Kommune 16.67% 
 Stavanger Kommune 16.67% 
 Rogaland Fylkeskommune 


16.67% 


  







 


 


Sandnes Pro-
Service 


83,33 % Gjennom produksjon, tjeneste-
yting og annen virksomhet å ska-
pe grunnlag for sysselsetting av 
yrkeshemmede i henhold til Ar-
beidsdirektoratets retningslinjer. 
Selskapets overskudd skal forbli i 
bedriften og disponeres til formål 
som styrker den fremtidige virk-
somhet. 


 Sandnes Kommune 83.33% 
 Gjesdal Kommune 16.67% 


Universitetsfondet 
for Rogaland 


13,16 % Sikre et best mulig tilbud av un-
dervisning og forskning på uni-
versitetsnivå innen fagområder 
som dekker regionens behov, og 
som yter vesentlige bidrag til lan-
dets samlede kunnskapsbehov. 
Selskapet skal arbeide for at nød-
vendige bygg for slike formål blir 
reist. Selskapet skal medvirke til 
et nært samarbeid og samspill 
med offentlig og privat virksom-
het og lokalt næringsliv, å sikre 
kvalitet på et internasjonalt nivå 
og et bredt internasjonalt samar-
beid. Selskapet har ikke erverv 
som formål, og aksjeutbytte kan 
ikke utstedes. 


 Rogaland Fylkeskommune 
37.37% 


 Stavanger Kommune 36.32% 
 Sandnes Kommune 13.16% 
 Haugesund Kommune 7.89% 
 Sola Kommune 5.26% 


    


 


 
 


Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 


Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 


24,15 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  


 Sandnes kommune 24.15% 
 Bjerkreim kommune 0.98% 
 Bokn kommune 0.30% 
 Eigersund kommune 5.16% 
 Finnøy kommune 1.05% 
 Forsand kommune 0.42% 
 Gjesdal kommune 3.84% 
 Hjelmeland kommune 1.00% 
 Hå kommune 6.14% 
 Karmøy kommune 14.44% 
 Klepp kommune 6.32% 
 Kvitsøy kommune 0.18% 
 Lund kommune 1.13% 
 Randaberg kommune 3.66% 
 Rennesøy kommune 1.56% 
 Sauda kommune 1.69% 
 Sokndal kommune 1.16% 
 Sola kommune 8.50% 
 Strand kommune 4.11% 
 Suldal kommune 1.37% 
 Time kommune 5.97% 


 Tysvær kommune 3.68% 
 Utsira kommune 0.08% 
 Vindafjord kommune 3.01% 
 Dalane Miljøverk IKS 0.02% 
 Haugaland Kontrollutvalgs-


sekretariat IKS 0.02% 
 IVAR IKS 0,02 
 Rogaland Kontrollutvalgssek-


retariat IS 0.02% 
 Ryfylke Miljøverk IKS 0.02% 


  







 


 


IVAR 21,97 % Levere drikkevann til eierkommu-
nene, motta og behandle avløps-
vann fra eierkommunene, samt å 
motta og behandle avfall fra eier-
kommunene. Selskapet kan også 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeidsavtaler med kommuner, 
andre selskaper og virksomheter. 
Selskapet kan delta på eiersiden i 
andre selskaper, når dette ligger 
innenfor de rammer kommunelo-
ven og eventuelle andre lo-
ver/forskrifter angir for kommu-
nens deltakelse i selska-
per/forretningsdrift.  


 Stavanger kommune 
39.957% 


 Sandnes kommune 21.971% 
 Sola kommune 7.665% 
 Klepp kommune 5.649% 
 Hå kommune 5.536% 
 Time kommune 5.469% 
 Strand kommune 3.710% 
 Gjesdal kommune 3.458% 
 Randaberg kommune 


3.183% 
 Rennesøy kommune 1.453% 
 Finnøy kommune 0.943% 
 Hjelmeland kommune 


0.852% 
 Kvitsøy kommune 0.162% 


Multihallen og 
Storhallen 


32,50 % Oppføre, eie og drive mult-
ti/friidrettshallen i Sandnes og 
storhallen for fotball i Randaberg. 


 Stavanger Kommune 62.40% 
 Sandnes Kommune 32.50% 
 Randaberg Kommune 5.10% 


Opera Rogaland 50,00 % Gi regionens befolkning et tilbud 
om profesjonelle opera-, operet-
te- og musikkteaterforestillinger. 


Dette kan selskapet gjøre ved 
egenproduksjoner, ved koproduk-
sjoner med andre profesjonelle 
institusjoner eller ved formidling 
av andre profesjonelle tilbud. 


 Stavanger Kommune 50.00% 
 Sandnes Kommune 50.00% 


Renovasjonen 50,00 % Selskapet er eierkommunenes 
konsernselskap som eier datters-
elskaper for innsamling av hus-
holdningsavfall (egenregi) og an-
nenvirksomhet. Selskapet utvik-
les og drives som et korrektiv i 
markedet. 


 Stavanger Kommune 50.00% 
 Sandnes Kommune 50.00% 


Rogaland Brann 
og Redning 


24,60 % Selskapet formål er å dekke alle 
kommunenes plikter, oppgaver 
og behov i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernlovens krav til 
kommunene, herunder: Ulykkes- 
og katastrofesituasjoner som 
brann, redning, drukning, akutt 
forurensing, nødalarmtjenester 
(110), Feiing og tilsyn med fy-
ringsanlegg, Aktivt arbeide med 
forebyggende tiltak mot brann og 
ulykker, Aktivt søke å selge tje-
nester knyttet til forebyggende og 
beredskapsrelaterte tjenester 
samt  Inngå samarbeidsavtaler 
med kommuner, andre selskaper 
og virksomheter. Selskapet kan 
påta seg andre arbeidsoppgaver 


eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeid med andre og etablere eg-
ne datterselskap når dette bygger 
opp om kjernevirksomheten. 


 Stavanger Kommune 49.30% 
 Sandnes Kommune 24.60% 
 Sola Kommune 8.95% 
 Randaberg Kommune 3.54% 
 Time Kommune 3.35% 
 Klepp Kommune 3.44% 
 Gjesdal Kommune 3.25% 
 Kvitsøy Kommune 0.49% 
 Rennesøy Kommune 1.48% 
 Finnøy Kommune 1.60% 
 


  







 


 


Rogaland Revi-
sjon 


15,90 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 
for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 


 Stavanger Kommune 31.95% 
 Rogaland Fylkeskommune 


25.00% 
 Sandnes Kommune 15.90% 
 Sola Kommune 5.67% 
 Hå Kommune 4.16% 
 Eigersund Kommune 3.79% 
 Strand Kommune 2.92% 
 Randaberg Kommune 2.59% 
 Gjesdal Kommune 2.54% 
 Sokndal Kommune 0.94% 
 Lund Kommune 0.89% 
 Rennesøy Kommune 0.89% 
 Finnøy Kommune 0.81% 
 Hjelmeland Kommune 0.80% 
 Bjerkreim Kommune 0.71% 
 Forsand Kommune 0.29% 
 Kvitsøy Kommune 0.15% 


Sørmarka Fler-
brukshall 


23,55 % Oppføre, eie og drive kunstisba-
nen i Sørmarka. Selskapet skal 
dekke samtlige kostnader i for-
bindelse med driften av anlegget. 
Selskapet kan inngå samarbeids-
avtaler med andre kommuner, 
andre selskaper, andre virksom-
heter, organisasjoner og enkelt-
personer. Selskapet kan påta seg 
andre arbeidsoppgaver eierne og 
selskapet måtte bli enige om. 


 Stavanger Kommune 64.02% 
 Sandnes Kommune 23.55% 
 Sola Kommune 8.41% 
 Randaberg Kommune 4.02% 
 


    


 


 
 


Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 


Allservice 9,97 % Gjennom næringsvirksomhet å 
skape grunnlag for attføring av 
yrkeshemmede. Formålet med 
attføringsvirksomheten er avkla-
ring og kvalifisering med sikte på 
formidling til ordinært arbeidsliv 
eller utdanning. Bedriften kan 
også i begrenset omfang gi tilbud 
om varig sysselsetting for perso-
ner som ikke er aktuelle for åpent 
arbeidsmarked, eller for andre 
sysselsettingstiltak. 


 Stavanger Kommune 50.38% 
 Rogaland Fylkeskommune 


29.58% 
 Sandnes Kommune 9.97% 
 Sola Kommune 5.75% 
 Randaberg Kommune 1.35% 
 Time Kommune 1.01% 
 Gjesdal Kommune 0.85% 
 Klepp Kommune 0.37% 
 Strand Kommune 0.34% 
 Hjelmeland Kommune 0.17% 
 Andre 0.23% 


Attende 14,60 % Som arbeidsmarkedsbedrift skal 
selskapet stimulere til utvikling 
gjennom produksjon og tjenester 
som er verdiskapende for den en-
kelte og for samfunnet. Selska-
pets virkemidler er: produktutvik-
ling, tilrettelagt arbeid, tjeneste-
ytende arbeid, salgsvirksomhet, 
annen egnet næringsvirksomhet, 
tilstrebing av selvstendighet, 
medbestemmelse og ansvar for 
alle ansatte. 


 Stavanger Kommune 51.23% 
 Rogaland Fylkeskommune 


17.52% 
 Sandnes Kommune 14.60% 
 Time Kommune 1.75% 
 Sola Kommune 1.75% 
 Randaberg Kommune 1.75% 
 Klepp Kommune 1.75% 
 Nasjonalforeningen for Fol-


kehelsen Fylkeslaget i Roga-
land 1.46% 


 Sandnes Sanitetsforening 
1.46% 


 Norsk Folkehjelp 0.58% 
 Næringsforeningen i Stav-


anger-regionen 0.29% 
 Andre 5.86% 


  







 


 


Lysefjorden Ut-
vikling 


1,60 % Utvikle Lysefjorden som attrak-
sjon og reisemål og bidra til næ-
ringsutvikling i og rundt fjorden 
samt hva hermed står i forbindel-
se, herunder å delta i andre sels-
kaper med lignende virksomhet. 


 Rogaland Fylkeskommune 
42.00% 


 Stiftelsen Preikestolen 
14.80% 


 Forsand Kommune 9.60% 
 Stavanger Kommune 9.60% 
 Strand Kommune 5.00% 
 Ryfylke IKS 4.60% 
 Sirdal Kommune 3.20% 
 Reisemål Ryfylke AS 3.20% 
 Sandnes Kommune 1.60% 
 Suldal Kommune 1.60% 
 Stavanger Turistforening 


1.60% 
 Ryfylke Friluftsråd 1.60% 
 Hjelmeland Kommune 1.60% 


Måltidets Hus 0,71 % Bistå regionens aksjonærbedrifter 
og organisasjoner, som direkte og 
indirekte er knyttet til produksjon 
og markedsføring av mat og drik-
ke, med konsulenttjenester og 
informasjonsutveksling, samt å 
arbeide for å forbedre dagens 
matvareprodukter ved å fokusere 
på råvarens kvalitet og kunnska-
per om denne opparbeidet gjen-
nom våre mattradisjoner. 


 Nortura SA 10.95% 
 Tine SA 9.24% 
 Felleskjøpet AS 7.11% 
 Andre 72.70% 


Nygaardshagen 
Parkering 


47,00 % Å eie, vedlikeholde og sørge for 
at det drives parkeringsanlegg i 
selskapets eiendom, gnr 111 bnr 
345 i seksjon 49 Sandnes Kom-
mune. 


 Vt Østland AS 53.00% 
 Sandnes Kommune 47.00% 


Riskafjord 8,33 % Drive utleie av M/S Riskafjord II i 
chartertrafikk, utleie av selskaps-
lokale i rederiets lokaler i Hom-
mersåk, og salg av mat og drikke 
til sluttede selskaper. Bevaring av 
M/S Riskafjord II, og sjøhusene i 
henhold til antikvariske retnings-
linjer, og sørge for at selskapet 
har nok inntekter til å gi en for-
svarlig drift. 


 Ole Usken 6.29% 
 Johan Usken 6.23% 
 Riskafjord 0.02% 
 Andre 87.46% 


Ruten Parkering 40,00 % Selskapets formål er å oppføre, 
eie og drifte av et offentlig parke-
ringsanlegg på Ruten i Sandnes, 
samt det som naturlig står i for-
bindelse med dette. 


 Sandnes Kommune 40% 
 Amfi Eiendom AS 40% 
 Vågsgaten 40 AS 10% 
 Langgt. 59 AS 10% 


SF Kino Stavang-
er/Sandnes 


17,85 % Kinematografvirksomhet, samt 
annen virksomhet som naturlig er 
knyttet til dette. Herunder skal 
selskapet: Tilby et allsidig utvalg 
av film basert på kvalitetskrite-
rier, vie filmtilbud til barn og 
unge spesiell oppmerksomhet, 
fremme respekt for filmen som 
kunstart og kinoen som kulturin-
stitusjon samt formidle kunnskap 
og informasjon om selskapets 
kulturelle virksomhet. 


 Svensk Filmindustri Kino AS 
49.00% 


 Stavanger Kommune 33.15% 
 Sandnes Kommune 17.85% 


Vagle Nærings-
park 


20,00 % Erverve, utvikle og avhende tom-
ter for næringsformål i det områ-
de som i kommuneplan for Sand-
nes kommune er benevnt Vagle 
GA N12, samt hva hermed står i 
forbindelse. 


 K2 Stavanger AS 40.00% 
 Nhp AS 40.00% 
 Sandnes Kommune 20.00% 


    


 







 


 


 
 


Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 


Biblioteksentralen 
SA 


- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 


beste måte. 


 Eiere/medlemmer er de fles-
te av landets kommuner og 
fylkeskommuner samt Norsk 
Bibliotekforening og KS 


Jæren Friluftsråd 
IS 


1/8 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 


 Eiere er «jærkommunene» 


Rogaland Kon-
trollutvalgssekre-
tariat IS 


- Tilby sekretariatstjenester til kon-
trollutvalget i kommunene som 
har inngått samarbeidsavtalen. 


 Stavanger, Sandnes, Sola, 
Strand, Randaberg og Ren-
nesøy er eiere 


Ryfylke Frilufts-
råd IS 


1/11 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 


 Eiere er «ryfylkekommune-
ne» 


  


 








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


7-2016 


Møtedato: 


02.09.2016 


Utvalgssaksnr.: 


37/16 - 45/16 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Øyvind Ødegård 
Inger Lise Kvale 
Atlak Kvinen (varamedlem) 
Steinar Ims (varamedlem) 


Forfall / varamedlemmer: 
Jan Roger Hetland Salte har meldt flytting til 
annen kommune, Atlak Kvinen møtte  
 
Renata Peksyk hadde meldt forfall. Steinar Ims 
møtte 
 


Andre tilstede: 
Barnevernsleder Silje Nygård, Sandnes kommune (sak 38/16) 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
37/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 17. juni 2016.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 17. juni 
2016.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
38/16 Orientering fra administrasjonen - leder for barnevern 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar barnevernsjefens gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Barnevernsjef Silje Nygård orienterte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar barnevernsjefens gjennomgang til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


39/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
 


KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE 
VEDTAK: 


 
Bystyret i Sandnes vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 
2020 med de prioriteringer som kontrollutvalget har foretatt. 
 
Kontrollutvalget delegeres myndighet til å oppdatere planen i planperioden i 
tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 10. 


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bystyret i Sandnes vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 
2020 med de prioriteringer som kontrollutvalget har foretatt. 
 
Kontrollutvalget delegeres myndighet til å oppdatere planen i planperioden 
i tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 10. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
40/16 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 
3 272 000,-  ekskl. mva. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte om Rogaland Revisjons budsjettforslag. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 
2017 på kr. 3 272 000,-  ekskl. mva. 
 


[Lagre]  
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
 
41/16 Oppfølging av rapport: Lyse Energi AS - selskapskontroll med 


forvaltningsrevisjon 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmennenes og styrets tilbakemelding om 
oppfølging av rapporten Lyse AS til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmennenes og styrets tilbakemelding om 
oppfølging av rapporten Lyse AS til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
42/16 Regnskapsoversikt pr. 31.07.16, kontroll og tilsyn 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikt pr. 31.07.16 for kontroll og tilsyn til 
etterretning. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikt pr. 31.07.16 for kontroll 
og tilsyn til etterretning. 
 


[Lagre]  
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
 
 
43/16 Møteplan for 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2017: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Fredag  20.01.17 08:30  


Fredag 17.02.17 08:30  


Fredag 17.03.17 08:30  


Fredag 28.04.17 08:30  


Fredag 26.05.17 08:30  


Fredag 16.06.17 08:30  


Fredag 08.09.17 08:30  


Fredag 20.10.17 08:30  


Fredag 17.11.17 08:30  


Fredag 15.12.17 08:30  


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2017: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Fredag  20.01.17 08:30  


Fredag 17.02.17 08:30  


Fredag 17.03.17 08:30  


Fredag 28.04.17 08:30  


Fredag 26.05.17 08:30  


Fredag 16.06.17 08:30  


Fredag 08.09.17 08:30  


Fredag 20.10.17 08:30  


Fredag 17.11.17 08:30  


Fredag 15.12.17 08:30  


 
[Lagre]  
 
  







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
 
44/16 Revisors uavhengighetserklæring 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors uavhengighetserklæring for 2016 til 
orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors uavhengighetserklæring for 2016 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
45/16 Statusoversikt pr. september 2016 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. september 2016 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. september 2016 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
 
 
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
8/16 Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjon: Erfaringer med NAV 
 Meldingssaken ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
 
Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget     Wencke S. Olsen 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Engasjementsbrev – Sandnes kommune 


 


1. Innledning 


Rogaland Revisjon IKS ble gjennom stiftelsen den 28.6.2004 og selskapsavtale sist justert 


31.12.2005, valgt til revisor for Sandnes kommune. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon 


og regnskapsrevisjon, særattestasjoner og selskapskontroller, og omfatter revisjonen av kom-


muneregnskapet kommunale foretak, kirkeregnskap, stiftelser og andre virksomheter som 


inngår i den kommunale tjenesteproduksjon, jf. selskapsavtale, samarbeidsavtale og kommu-


nens eierstrategi. Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner 


og fylkeskommuner, herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette bre-


vet beskrive vår forståelse av revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefor-


deling og hva som kan forventes av oss. 


 


 


2. Revisjonen – formål og innhold 


Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i § 78: 


1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommu-


nal revisjonsskikk. 


 


2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


 


Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal revi-


sjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelo-


vens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på 


området. Som medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlige 


eksterne kvalitetskontroller. 


 


Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig 


revisor vil hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i 


samsvar med revisjonsforskriften § 15.  


 


Ledelsenes ansvar 


I henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at 


kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende 


måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å ut-


arbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestem-
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melsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og fylkes-


kommuner og god kommunal regnskapsskikk.  


 


Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte 


opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt 


arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til 


systembeskrivelser og nødvendig veiledning. 


 


Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar  


Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale 


og fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det 


løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at 


kommunen og forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevi-


sjoner basert på en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse. 


 


Forvaltningsrevisjon 


I henhold til forskrift om revisjon osv. § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre sys-


tematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommune-


styrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om  


a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 


vedtak og forutsetninger,  


b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 


området,  


c) regelverket etterleves,  


d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  


e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentli-


ge utredningskrav,  


f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forut-


setninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  


 


Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 


revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Vi utarbeider også overordnet 


analyse av vesentlige forhold ved den kommunale virksomheten, til nytte for kontrollutvalget 


ved bestilling av forvaltningsprosjekter.  


 


Innenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ. 


Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved rappor-


teringen av den enkelte revisjon, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i dette 


brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt. 


 


Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er undertegnede, mens fagansvarlig er Bernt Mæland. 
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Regnskapsrevisjon 


Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved 


avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for 


dette. 


 


Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er undertegnede, mens oppdragsleder er statsautorisert 


revisor Tove-Gunn Moen. 


 


Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen 


I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en 


uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 


og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er 


i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.  


 


Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med 


årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til 


å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 


 


Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrol-


len på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. 


 


Årsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året 


etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. 


mars. Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon 


og oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte. 


 


Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll 


God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av mate-


rialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre 


revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige. 


 


På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende 


begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdek-


kes, selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. Ved 


vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er relevant for årsregnskapet med 


det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men 


ikke for å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjen-


nomganger vil eventuelt kunne avtales.  


 


Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter 


og feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget 


av vårt revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på og effektiviteten av 


foretakets interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig 


om eventuelle vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av 


årsregnskapet og som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet 


rapportering. 
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Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsbe-


retningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjons-


oppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av 


historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planleg-


ger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige 


formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike 


vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse for-


holdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av 


risikoene for vesentlige mangler. 


 


Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av regns-


kapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere 


samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening 


om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 


 


Andre uttalelser og kontrollhandlinger 


Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere de ter-


minvise krav etter den kommunale ordningen for momskompensasjon. Vi utfører også kontroll 


av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav 


eller ønske om revisors attestasjon, eksempelvis bekreftelse av antall psykisk utviklingshem-


mede og tilskudd for ressurskrevende tjenester. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgi-


vers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.  


 


3. Innsynsrett og taushetsplikt 


Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og 


foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.  


 


Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltnings-


loven §§ 13 til 13e.  Dette følger av kommuneloven § 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder ube-


grenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet. 


 


Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater 


av revisjonen som er nødvendige.  


 


4. Rapportering og dialog 


Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom 


det er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av 


den enkelte forvaltningsrevisjon, som sendes administrasjonen. 


 


Utkast til budsjett fremmes til kontrollutvalget, som iht. forskrift til kommuneloven § 18 legger 


frem eget budsjett for bystyret for godkjenning. Rogaland Revisjon IKS legger frem tertialrap-


port over tidsforbruk sammenholdt mot rammen. Tilleggstjenester avtales spesielt.   


 


Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til 


bystyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i form av 


egne rapporter.  
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Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors 


skjønn. Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon.  


 


Regnskapsrevisjonen rapporteres slik til kontrollutvalget: 


1. Presentasjon av revisjonsstrategi ved inngangen til nytt revisjonsår 


2. Orientering om vesentlige funn gjennom året 


3. Oppsummering av årets revisjon og revisjonsresultater ved avslutning av revisjonen 


4. Revisjonsberetning 


5. Nummererte brev (se nedenfor) 


Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget. 


 


Etter en endring i offentleglova § 5 annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig 


innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt kon-


trollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrappor-


ter; det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret. 


 


Misligheter 


Revisor skal iht. revisjonsforskriften § 3 gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke 


misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon eller på annen måte, skal revisor 


straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget.  


 


Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutval-


get. Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen eller kommune-


/fylkesrådet.  
 


Nummererte brev 


Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, 


men vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til 


kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Nummererte brev som gjelder kommunale 


foretak sendes med kopi til styret, daglig leder og eventuelt administrasjonssjefen. Kontrollut-


valget har et ansvar for å påse forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp. 


 


I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte 


brev: 


1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumenta-


sjon av regnskapsopplysninger. 


2. Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen. 


3. Misligheter. 


4. Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet. 


5. Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 


årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet 


på riktig beslutningsnivå. 


6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter 


som gis i henhold til lov eller forskrift. 


7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16. 
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Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administra-


sjonen. 


 


Uttalelser fra kommunens ledelse 


I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en 


skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i 


årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om 


kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administra-


sjonen. 


 


5. Andre tjenester  


Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange fag-


områder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av 


NKRF og KS Bedrift kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne 


med veiledning innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og 


forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor. 


 


Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle 


og ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller 


utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt. 


 


 


Med hilsen 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 








Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 


Vedtatt av bystyret i Sandnes den 


Sandnes kommune 
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Innledning 
Kommunene har i økende grad valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskap, samarbeid, 


stiftelser o.l, for å løse ulike kommunale oppgaver. Utviklingen synes å fortsette i retning av økende bruk 


av fristilte organisasjonsformer. Dette gjør at organiseringen av den kommunale virksomheten blir mer 


kompleks og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og tilsyn.  


På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven (KL) gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at det 


føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm”1.  Dette må ses i sammen-


heng med bestemmelsen om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett i selskap som er heleide av 


kommuner2. Nærmere bestemmelser om hvordan kontrollutvalget skal utøve dette tilsynsansvaret er 


omtalt i kontrollutvalgsforskriften3.  


Kontrollutvalget også har ansvar for at det utarbeides en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 


Videre har kontrollutvalget ansvar for å bestille den/de selskapskontroller som skal gjennomføres. Det 


er bystyret selv som vedtar planen. Planen gjelder for bystyre-perioden 2017 – 2020, eller til ny plan 


foreligger. 


 


Avgrensing – organisasjonsformer som faller helt utenfor 
planen, men omfattes av andre planer: 
Kommuneloven har et regelsett for oppretting av organisasjonsformer som kan ses på som egne 


forvaltningsorganer, men som likevel inngår i kommunes organisasjon. Disse vil falle utenfor begrepet 


selskapskontroll, da bystyret selv er eierorgan. Det betyr at kontrollutvalget har fullt innsyn etter 


kommunelovens bestemmelser og derfor kan gjennomføre forvaltningsrevisjon på lik linje som for andre 


virksomheter i kommunen. Disse organisasjonsformene må derfor tas med i plan for 


forvaltningsrevisjon. Dette gjelder: 


- kommunale foretak (KF)4,  


- interkommunalt styre etter KL § 27 som ikke er egne rettssubjekt5,  


- vertskommunesamarbeid, KL § 28 a.6.  


 Avgrensing – organisasjonsformer som faller helt utenom 
Stiftelser er en organisasjonsform som er selveiende, og formelt ikke har eiere som kan ha direkte 


styring med stiftelsen. Heller ikke stifteren  (for eksempel kommunen) har rettslig sett en slik styrings-


mulighet. Et vedtak fattet i stiftelsens styre er endelig og kan ikke gjøres om av et kommunalt organ. En 


kommunal stifter kan legge rammer for stiftelsens virksomhet ved utarbeiding av stiftelsens vedtekter7. 


Det kan være en krevende prosess å endre vedtektene på et senere tidspunkt. På grunn av den 


avgrensede muligheten kommunen har for styring og kontroll, bør bystyret og kontrollutvalget være 


spesielt oppmerksomme ved bruk av denne organisasjonsformen. 


Med mindre kommunen har lagt inn rammer som åpner for kontroll/tilsyn i stiftelsens vedtekter, skal 


stiftelser ikke inn i plan for selskapskontroll. 


                                                           
1  Kommunelovens (KL) § 77 nr. 5.  


2  Innsynsretten er regulert i KL § 80, og omfatter Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper som er helt ut eid av kommuner og 
fylkeskommuner, samt Interkommunale styrer etter KL § 27 som er egne rettssubjekter. I selskaper som er deleid av kommuner og 
fylkeskommuner (dvs. med private eller statlige eierinteresser) kan innsynsrett avtales.  


3  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 har et eget kapittel 6 som omhandler selskapskontroll.  


4  Kommunale foretak er omhandlet i KL kapittel 11. 


5  Interkommunalt styrer som ikke er egne rettssubjekt er omhandlet i KL § 27 


6  Vertskommunesamarbeid er omhandlet i KL § 28. 


7  NOU 1995:17, kap. 5.4. 







Selskapskontrollens innhold og formål 
I følge regelverket består selskapskontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og eventuell 


frivillig forvaltningsrevisjon i selskapet. 


Det som ligger i disse to elementene er:  


 Obligatorisk eierskapskontroll. Dette er den lovpålagte delen av selskapskontrollen. Den består i 


å se på hvordan kommunens eierinteresse i selskapet utøves, og om utøvelsen er i tråd med 


bystyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollen går i liten grad på selve selskapet, bortsett fra å se 


til at det er rutiner for styrets rapportering til selskapets eierorgan (kommunen). 


Eierskapskontrollen omfatter følgende:  


 kontroll ved selskapsetableringen 


 kontroll av om bystyret har etablert tydelige føringer for sine eierskap  


 kontroll av at kommunen har rutiner for å følge opp og evaluere sine eierinteresser  


 kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med 
kommunens vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser). 


 Forvaltningsrevisjon i selskapet – Dette er en frivillig og ikke lovpålagt del av selskapskontrollen. 


En slik forvaltningsrevisjon skal bygge på en vurdering av risiko og vesentlighet, og bør om mulig 


tas inn i plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper kan bare gjennomføres 


dersom kommunen er sikret innsynsrett gjennom KL 80 eller har vedtektsfestet rett til innsyn. 


Kontrollutvalget kan også skrive til alle private eiere for å be disse om samtykke til innsyn. Dersom 


innsynsretten ikke er sikret vil en forvaltningsrevisjon bare kunne omfatte åpne kilder, og vil 


dermed i større grad være en faktainnsamling enn en forvaltningsrevisjon. 


Forvaltningsrevisjon vil være særlig aktuelt i selskaper som produserer velferdstjenester på 


vegne av kommunen. Forvaltningsrevisjon omfatter følgende:  


 kontroll med at selskapet etterlever de lover/regler selskapet er underlag (kan være Lov 
om offentlige anskaffelser/arkivlov/forvaltningslov/særlover m.m.) 


 systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåing og virkninger ut fra 
bystyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av aktiviteten i selskapet). 


Forvaltningsrevisjon skal utføres i tråd med kap.3 i forskrift om revisjon og i tråd med god 


kommunal revisjonsskikk. Her inngår bl.a. risiko og vesentlighetsvurderinger som en viktig del.  


 


Eierskapskontroll 
Kontroll med hvordan kommunen utøver sitt eierskap er som nevnt det lovpålagte hovedelementet i 


selskapskontrollen. Eierskapskontrollen omfatter alle selskaper som kommunen deltar i.  


Hva som omfattes av eierskapskontrollen 
Følgende selskaper/organisasjonsforma er omfattet av eierskapskontrollen: 


1. Interkommunale selskaper etter IKS-loven 


2. Aksjeselskaper som er heleid av kommunale aktører 


3. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 som er eget rettssubjekt 


4. Aksjeselskap (AS/ASA) som er deleid av kommunale aktører 


5. Samvirkeforetak  


6. Stiftelser, dersom innsyn er vedtektsfesta 


 







Formål med eierskapskontrollen: 
Hovedformålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser 


i selskapet gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger.  


Dette omfatter: 


 Se til at kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap. Føringene bør være skriftlig 


dokumentert, f.eks.. gjennom eierskapsmelding og eventuelt konkrete eierstrategier for det 


enkelte selskap.  


 Se til at kommunen har etablert rutiner for å føre kontroll med sine eierinteresser i selskapene. 


Dette gjelder både oppfølging og evaluering av eierinteressene. 


 Se til at det er etablert skriftlige rutiner for bystyrets oppfølging av kommunens eierrepresentant, 


og at disse etterleves. Rutinene bør omfatta drøftinger med eierrepresentant i forkant av 


eiermøter og rapportering til bystyret. Kommunen bør også ha etablert rutiner for opplæring av 


eierrepresentantene 


 Se til at eierrepresentanten tar vare på kommunens interesser i selskapet i tråd med bystyrets 


vedtak og forutsetninger, nedfelt i ovennevnte dokumentasjon.  


 Se til at eierorganet i selskapene har etablert gode rutiner for skriftlig kommunikasjon mellom 


eierorganet og styret i selskapet.  


Både i IKS- og aksjelovgiving er styret ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. 


Selskapskontrollen skal ikke omfatte kontroll av styres arbeid, men fokusere på hvordan eier opptrer i 


selskapsorganene (representantskap eller generalforsamling).  


 


 


Utføring av eierskapskontrollen 
Obligatorisk eierskapskontroll bør vurderes gjennomført samlet for alle selskapene der Sandnes 


kommune har et eierskap, dvs. at eierskapskontrollen også omfatter selskaper der det ikke er aktuelt å 


gjennomføre forvaltningsrevisjon.  


Eierskapskontrollen bør gjennomføres minst en gang i valgperioden. Siste gjennomgang ble behandlet i 


2014 med oppfølging i 2015. Det kan derfor være aktuelt å ta en ny gjennomgang mot slutten av 


inneværende periode. I tillegg bør kontrollutvalget følge med i endringer i eierskapsmelding og 


eierstrategi for det enkelte selskap som kommunen er medeier i. Dersom det skjer større endringer bør 


kontrollutvalget vurdere om det er behov for en revidering/ oppdatering av eierskapskontrollen i 


perioden.  


 


Status for Sandnes kommunes eierskapsmelding/ 


eierstrategier 
I forbindelse med siste behandling av kommunens eierskapsmelding har bystyret prioritert å utvikle 


selskapsvise eierstrategier og utbyttestrategi for selskapene. Videre har bystyret vedtatt at oppfølging 


etter selskapskontroller skal legges til formannskapet, etter forutgående behandling av rapporten i 


bystyret.   I forkant av formannskapsmøte er det avsatt tid til presentasjon fra selskapet/foretakets 


ledelse etterfulgt av muligheter for en kort dialog 


.  







 


Forvaltningsrevisjon i selskaper 
Forvaltningsrevisjon i selskapene kan bare utføres dersom kontrollutvalget har innsynsrett etter KL § 80, 


se kommentar ovenfor. I tillegg vil den omfatte selskaper som ikke er nevnt i § 80, men der kommunen 


gjennom vedtektene i selskapet har sikret kontrollutvalget innsyn.  


For alle andre selskaper vil kontrollutvalget bare kunne gjennomføre ”forvaltningsrevisjon” basert på 


åpne kilder.  


Forvaltningsrevisjon i selskaper er ikke lovpålagt og derfor en valgfri oppgave. Dersom kontrollutvalget 


velger å gjennomføre forvaltningsrevisjon må dette skje på bakgrunn av en risiko og 


vesentlighetsvurdering som for alle andre forvaltningsrevisjoner.  


Forvaltningsrevisjoner i selskaper bør ideelt sett tas med i plan for forvaltningsrevisjon, men praktiske 


årsaker kan medføre at dette ikke er praktisk mulig. En viktig grunn til det er at grunnlaget for å gjøre en 


vurdering av om forvaltningsrevisjon i et selskap er aktuelt ofte vil komme i kjølvannet av en 


gjennomført eierskapskontroll.  


Formålet med forvaltningsrevisjon i et selskap kan være: 


1. Se til at selskapet opptrer i samsvar med eiernes mål og strategier med selskapet. Dette kan 


innbefatte at selskapet ikke starter opp aktiviteter uten at dette er klarert med eigerne dersom 


selskapet ikke er gitt myndighet til dette. 


2. Se til at selskapet driver i tråd med det regelverket som gjelder for deres virksomhetsområde,  


samt generelle regelverk for kommunal sektor i den grad disse er aktuelle for selskapet.  


3. Se etter om selskapet har nødvendige produktivitet, effektivitet og måloppnåing.  


Bestilling av forvaltningsrevisjon bør så langt det er mulig og ønskelig gjennomføres i samarbeid med 


kontrollutvalgene i de andre eierkommunene.  


 


Prioritering av selskapskontroll i den 


kommende perioden: 
Sandnes kommunes eierskap i aktuelle selskaper er i samarbeid med andre kommuner. Kommunen er 


en av de største eierne i flere selskaper, og dermed en av de eierkommunene som kan ta initiativ til 


igangsetting av et prosjekt som øvrige eierkommuner blir invitert til å delta i. Det har i forrige periode 


blitt gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, mens det er bestilt en 


tilsvarende gjennomgang av Ivar IKS som skal leveres i 2017.  


Følgende selskaper prioriteres for gjennomgang i inneværende periode: 


 x 


 y 


 I tillegg prioriteres ny obligatorisk eierskapskontroll i siste del av perioden. 
  







Rapportering og oppfølging av 


gjennomført selskapskontroll 
Rapport fra obligatorisk eierskapskontroll legges fram for bystyret for endelig vedtak. 


Rapport om forvaltningsrevisjon i selskaper bør behandles på samme måte som andre 


forvaltningsrevisjoner, med direkte rapportering til bystyrene. 


I den grad rapporten inneholder konkrete anbefalinger til eierne (eierskapskontrollen) eller selskapet 


(forvaltningsrevisjon) vil rapporten bli fulgt opp av kontrollutvalget, og sak ang. oppfølging vil bli 


videresendt bystyret. 


Vedlegg: 


Overordnet analyse for selskapskontroll 


Oversikt over selskaper 










 



 



 



Kommunens direkte eierskap. Eiere og eierandeler er i all hovedsak tatt fra Purehelp.no (status 



pr. juni 2016). Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Forus Nærings-



park AS, Universitetsfondet for Rogaland AS, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Roga-



land Brann og Redning IKS, Måltidets Hus AS og SF Kino Stavanger/Sandnes AS har vi tatt 



med et utdrag fra formålene. 



 
 



Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 



Forus Nærings-
park 



49,01 % Alene eller i samarbeid med 
andre offentlige og/eller private 
virksomheter å erverve, tilrette-
legge og utnytte tomtearealer i 
Stavanger-regionen i samsvar 
med de til enhver tid gjeldende 
offentlige arealplaner for områder 
som forutsettes utlagt til næ-
ringsvirksomhet eller offentlige 
formål som har tilknytning til næ-
ringsvirksomhet. Selskapet kan 



videre engasjere seg i drift og 
vedlikehold av kommunalteknisk 
infrastruktur i næringsområder og 
inngå avtaler med kommuner om 
dette. Selskapet kan alene eller 
sammen med andre kommuna-
le/interkommunale organer også 
engasjere seg i virksomhet som 
direkte eller indirekte forventes å 
gi ny næringsvirksomhet i Stav-
anger-regionen. 



 Stavanger Kommune 49.01% 
 Sandnes Kommune 49.01% 
 Sola Kommune 1.99% 



Lyse  19,53 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 



 Stavanger Kommune 43.68% 
 Sandnes Kommune 19.53% 
 Sola Kommune 8.74% 
 Time Kommune 5.83% 
 Klepp Kommune 4.23% 
 Hå Kommune 3.78% 
 Randaberg Kommune 3.28% 
 Eigersund Kommune 2.95% 
 Strand Kommune 2.53% 
 Rennesøy Kommune 1.15% 
 Hjelmeland Kommune 0.99% 
 Gjesdal Kommune 0.93% 
 Finnøy Kommune 0.91% 
 Lund Kommune 0.71% 
 Bjerkreim Kommune 0.51% 
 Kvitsøy Kommune 0.23% 



Nord Jæren Bom-
pengeselskap 



16,67 % Finansiere deler av utbyggingen 
av transportsystemet på Nord 
Jæren, tilføre godkjente prosjek-
ter kapital herunder lån som for-



rentes og inndras ved oppkreving 
av bompenger, samt administrere 
denne ordningen inntil lånene er 
nedbetalt. 



 Klepp Kommune 16.67% 
 Randaberg Kommune 



16.67% 
 Sola Kommune 16.67% 



 Sandnes Kommune 16.67% 
 Stavanger Kommune 16.67% 
 Rogaland Fylkeskommune 



16.67% 



  











 



 



Sandnes Pro-
Service 



83,33 % Gjennom produksjon, tjeneste-
yting og annen virksomhet å ska-
pe grunnlag for sysselsetting av 
yrkeshemmede i henhold til Ar-
beidsdirektoratets retningslinjer. 
Selskapets overskudd skal forbli i 
bedriften og disponeres til formål 
som styrker den fremtidige virk-
somhet. 



 Sandnes Kommune 83.33% 
 Gjesdal Kommune 16.67% 



Universitetsfondet 
for Rogaland 



13,16 % Sikre et best mulig tilbud av un-
dervisning og forskning på uni-
versitetsnivå innen fagområder 
som dekker regionens behov, og 
som yter vesentlige bidrag til lan-
dets samlede kunnskapsbehov. 
Selskapet skal arbeide for at nød-
vendige bygg for slike formål blir 
reist. Selskapet skal medvirke til 
et nært samarbeid og samspill 
med offentlig og privat virksom-
het og lokalt næringsliv, å sikre 
kvalitet på et internasjonalt nivå 
og et bredt internasjonalt samar-
beid. Selskapet har ikke erverv 
som formål, og aksjeutbytte kan 
ikke utstedes. 



 Rogaland Fylkeskommune 
37.37% 



 Stavanger Kommune 36.32% 
 Sandnes Kommune 13.16% 
 Haugesund Kommune 7.89% 
 Sola Kommune 5.26% 



    



 



 
 



Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 



Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 



24,15 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  



 Sandnes kommune 24.15% 
 Bjerkreim kommune 0.98% 
 Bokn kommune 0.30% 
 Eigersund kommune 5.16% 
 Finnøy kommune 1.05% 
 Forsand kommune 0.42% 
 Gjesdal kommune 3.84% 
 Hjelmeland kommune 1.00% 
 Hå kommune 6.14% 
 Karmøy kommune 14.44% 
 Klepp kommune 6.32% 
 Kvitsøy kommune 0.18% 
 Lund kommune 1.13% 
 Randaberg kommune 3.66% 
 Rennesøy kommune 1.56% 
 Sauda kommune 1.69% 
 Sokndal kommune 1.16% 
 Sola kommune 8.50% 
 Strand kommune 4.11% 
 Suldal kommune 1.37% 
 Time kommune 5.97% 



 Tysvær kommune 3.68% 
 Utsira kommune 0.08% 
 Vindafjord kommune 3.01% 
 Dalane Miljøverk IKS 0.02% 
 Haugaland Kontrollutvalgs-



sekretariat IKS 0.02% 
 IVAR IKS 0,02 
 Rogaland Kontrollutvalgssek-



retariat IS 0.02% 
 Ryfylke Miljøverk IKS 0.02% 



  











 



 



IVAR 21,97 % Levere drikkevann til eierkommu-
nene, motta og behandle avløps-
vann fra eierkommunene, samt å 
motta og behandle avfall fra eier-
kommunene. Selskapet kan også 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeidsavtaler med kommuner, 
andre selskaper og virksomheter. 
Selskapet kan delta på eiersiden i 
andre selskaper, når dette ligger 
innenfor de rammer kommunelo-
ven og eventuelle andre lo-
ver/forskrifter angir for kommu-
nens deltakelse i selska-
per/forretningsdrift.  



 Stavanger kommune 
39.957% 



 Sandnes kommune 21.971% 
 Sola kommune 7.665% 
 Klepp kommune 5.649% 
 Hå kommune 5.536% 
 Time kommune 5.469% 
 Strand kommune 3.710% 
 Gjesdal kommune 3.458% 
 Randaberg kommune 



3.183% 
 Rennesøy kommune 1.453% 
 Finnøy kommune 0.943% 
 Hjelmeland kommune 



0.852% 
 Kvitsøy kommune 0.162% 



Multihallen og 
Storhallen 



32,50 % Oppføre, eie og drive mult-
ti/friidrettshallen i Sandnes og 
storhallen for fotball i Randaberg. 



 Stavanger Kommune 62.40% 
 Sandnes Kommune 32.50% 
 Randaberg Kommune 5.10% 



Opera Rogaland 50,00 % Gi regionens befolkning et tilbud 
om profesjonelle opera-, operet-
te- og musikkteaterforestillinger. 



Dette kan selskapet gjøre ved 
egenproduksjoner, ved koproduk-
sjoner med andre profesjonelle 
institusjoner eller ved formidling 
av andre profesjonelle tilbud. 



 Stavanger Kommune 50.00% 
 Sandnes Kommune 50.00% 



Renovasjonen 50,00 % Selskapet er eierkommunenes 
konsernselskap som eier datters-
elskaper for innsamling av hus-
holdningsavfall (egenregi) og an-
nenvirksomhet. Selskapet utvik-
les og drives som et korrektiv i 
markedet. 



 Stavanger Kommune 50.00% 
 Sandnes Kommune 50.00% 



Rogaland Brann 
og Redning 



24,60 % Selskapet formål er å dekke alle 
kommunenes plikter, oppgaver 
og behov i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernlovens krav til 
kommunene, herunder: Ulykkes- 
og katastrofesituasjoner som 
brann, redning, drukning, akutt 
forurensing, nødalarmtjenester 
(110), Feiing og tilsyn med fy-
ringsanlegg, Aktivt arbeide med 
forebyggende tiltak mot brann og 
ulykker, Aktivt søke å selge tje-
nester knyttet til forebyggende og 
beredskapsrelaterte tjenester 
samt  Inngå samarbeidsavtaler 
med kommuner, andre selskaper 
og virksomheter. Selskapet kan 
påta seg andre arbeidsoppgaver 



eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeid med andre og etablere eg-
ne datterselskap når dette bygger 
opp om kjernevirksomheten. 



 Stavanger Kommune 49.30% 
 Sandnes Kommune 24.60% 
 Sola Kommune 8.95% 
 Randaberg Kommune 3.54% 
 Time Kommune 3.35% 
 Klepp Kommune 3.44% 
 Gjesdal Kommune 3.25% 
 Kvitsøy Kommune 0.49% 
 Rennesøy Kommune 1.48% 
 Finnøy Kommune 1.60% 
 



  











 



 



Rogaland Revi-
sjon 



15,90 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 
for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 



 Stavanger Kommune 31.95% 
 Rogaland Fylkeskommune 



25.00% 
 Sandnes Kommune 15.90% 
 Sola Kommune 5.67% 
 Hå Kommune 4.16% 
 Eigersund Kommune 3.79% 
 Strand Kommune 2.92% 
 Randaberg Kommune 2.59% 
 Gjesdal Kommune 2.54% 
 Sokndal Kommune 0.94% 
 Lund Kommune 0.89% 
 Rennesøy Kommune 0.89% 
 Finnøy Kommune 0.81% 
 Hjelmeland Kommune 0.80% 
 Bjerkreim Kommune 0.71% 
 Forsand Kommune 0.29% 
 Kvitsøy Kommune 0.15% 



Sørmarka Fler-
brukshall 



23,55 % Oppføre, eie og drive kunstisba-
nen i Sørmarka. Selskapet skal 
dekke samtlige kostnader i for-
bindelse med driften av anlegget. 
Selskapet kan inngå samarbeids-
avtaler med andre kommuner, 
andre selskaper, andre virksom-
heter, organisasjoner og enkelt-
personer. Selskapet kan påta seg 
andre arbeidsoppgaver eierne og 
selskapet måtte bli enige om. 



 Stavanger Kommune 64.02% 
 Sandnes Kommune 23.55% 
 Sola Kommune 8.41% 
 Randaberg Kommune 4.02% 
 



    



 



 
 



Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 



Allservice 9,97 % Gjennom næringsvirksomhet å 
skape grunnlag for attføring av 
yrkeshemmede. Formålet med 
attføringsvirksomheten er avkla-
ring og kvalifisering med sikte på 
formidling til ordinært arbeidsliv 
eller utdanning. Bedriften kan 
også i begrenset omfang gi tilbud 
om varig sysselsetting for perso-
ner som ikke er aktuelle for åpent 
arbeidsmarked, eller for andre 
sysselsettingstiltak. 



 Stavanger Kommune 50.38% 
 Rogaland Fylkeskommune 



29.58% 
 Sandnes Kommune 9.97% 
 Sola Kommune 5.75% 
 Randaberg Kommune 1.35% 
 Time Kommune 1.01% 
 Gjesdal Kommune 0.85% 
 Klepp Kommune 0.37% 
 Strand Kommune 0.34% 
 Hjelmeland Kommune 0.17% 
 Andre 0.23% 



Attende 14,60 % Som arbeidsmarkedsbedrift skal 
selskapet stimulere til utvikling 
gjennom produksjon og tjenester 
som er verdiskapende for den en-
kelte og for samfunnet. Selska-
pets virkemidler er: produktutvik-
ling, tilrettelagt arbeid, tjeneste-
ytende arbeid, salgsvirksomhet, 
annen egnet næringsvirksomhet, 
tilstrebing av selvstendighet, 
medbestemmelse og ansvar for 
alle ansatte. 



 Stavanger Kommune 51.23% 
 Rogaland Fylkeskommune 



17.52% 
 Sandnes Kommune 14.60% 
 Time Kommune 1.75% 
 Sola Kommune 1.75% 
 Randaberg Kommune 1.75% 
 Klepp Kommune 1.75% 
 Nasjonalforeningen for Fol-



kehelsen Fylkeslaget i Roga-
land 1.46% 



 Sandnes Sanitetsforening 
1.46% 



 Norsk Folkehjelp 0.58% 
 Næringsforeningen i Stav-



anger-regionen 0.29% 
 Andre 5.86% 



  











 



 



Lysefjorden Ut-
vikling 



1,60 % Utvikle Lysefjorden som attrak-
sjon og reisemål og bidra til næ-
ringsutvikling i og rundt fjorden 
samt hva hermed står i forbindel-
se, herunder å delta i andre sels-
kaper med lignende virksomhet. 



 Rogaland Fylkeskommune 
42.00% 



 Stiftelsen Preikestolen 
14.80% 



 Forsand Kommune 9.60% 
 Stavanger Kommune 9.60% 
 Strand Kommune 5.00% 
 Ryfylke IKS 4.60% 
 Sirdal Kommune 3.20% 
 Reisemål Ryfylke AS 3.20% 
 Sandnes Kommune 1.60% 
 Suldal Kommune 1.60% 
 Stavanger Turistforening 



1.60% 
 Ryfylke Friluftsråd 1.60% 
 Hjelmeland Kommune 1.60% 



Måltidets Hus 0,71 % Bistå regionens aksjonærbedrifter 
og organisasjoner, som direkte og 
indirekte er knyttet til produksjon 
og markedsføring av mat og drik-
ke, med konsulenttjenester og 
informasjonsutveksling, samt å 
arbeide for å forbedre dagens 
matvareprodukter ved å fokusere 
på råvarens kvalitet og kunnska-
per om denne opparbeidet gjen-
nom våre mattradisjoner. 



 Nortura SA 10.95% 
 Tine SA 9.24% 
 Felleskjøpet AS 7.11% 
 Andre 72.70% 



Nygaardshagen 
Parkering 



47,00 % Å eie, vedlikeholde og sørge for 
at det drives parkeringsanlegg i 
selskapets eiendom, gnr 111 bnr 
345 i seksjon 49 Sandnes Kom-
mune. 



 Vt Østland AS 53.00% 
 Sandnes Kommune 47.00% 



Riskafjord 8,33 % Drive utleie av M/S Riskafjord II i 
chartertrafikk, utleie av selskaps-
lokale i rederiets lokaler i Hom-
mersåk, og salg av mat og drikke 
til sluttede selskaper. Bevaring av 
M/S Riskafjord II, og sjøhusene i 
henhold til antikvariske retnings-
linjer, og sørge for at selskapet 
har nok inntekter til å gi en for-
svarlig drift. 



 Ole Usken 6.29% 
 Johan Usken 6.23% 
 Riskafjord 0.02% 
 Andre 87.46% 



Ruten Parkering 40,00 % Selskapets formål er å oppføre, 
eie og drifte av et offentlig parke-
ringsanlegg på Ruten i Sandnes, 
samt det som naturlig står i for-
bindelse med dette. 



 Sandnes Kommune 40% 
 Amfi Eiendom AS 40% 
 Vågsgaten 40 AS 10% 
 Langgt. 59 AS 10% 



SF Kino Stavang-
er/Sandnes 



17,85 % Kinematografvirksomhet, samt 
annen virksomhet som naturlig er 
knyttet til dette. Herunder skal 
selskapet: Tilby et allsidig utvalg 
av film basert på kvalitetskrite-
rier, vie filmtilbud til barn og 
unge spesiell oppmerksomhet, 
fremme respekt for filmen som 
kunstart og kinoen som kulturin-
stitusjon samt formidle kunnskap 
og informasjon om selskapets 
kulturelle virksomhet. 



 Svensk Filmindustri Kino AS 
49.00% 



 Stavanger Kommune 33.15% 
 Sandnes Kommune 17.85% 



Vagle Nærings-
park 



20,00 % Erverve, utvikle og avhende tom-
ter for næringsformål i det områ-
de som i kommuneplan for Sand-
nes kommune er benevnt Vagle 
GA N12, samt hva hermed står i 
forbindelse. 



 K2 Stavanger AS 40.00% 
 Nhp AS 40.00% 
 Sandnes Kommune 20.00% 



    



 











 



 



 
 



Selskap Eierandel Selskapets formål Eiere og eierandeler 



Biblioteksentralen 
SA 



- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 



beste måte. 



 Eiere/medlemmer er de fles-
te av landets kommuner og 
fylkeskommuner samt Norsk 
Bibliotekforening og KS 



Jæren Friluftsråd 
IS 



1/8 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 



 Eiere er «jærkommunene» 



Rogaland Kon-
trollutvalgssekre-
tariat IS 



- Tilby sekretariatstjenester til kon-
trollutvalget i kommunene som 
har inngått samarbeidsavtalen. 



 Stavanger, Sandnes, Sola, 
Strand, Randaberg og Ren-
nesøy er eiere 



Ryfylke Frilufts-
råd IS 



1/11 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 



 Eiere er «ryfylkekommune-
ne» 
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Denne analysens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte og administrasjo-



nen i kommunen.  



 



Analysen er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre 



interesserte.  



 



Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av ve-



sentlighet og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre for-



hold kommer frem. 



 



Innhold .................................................................................................................. 3 



1 Innledning ............................................................................................. 4 



1.1 Hjemmel for selskapskontroll ............................................................ 4 



1.2 Aktuelle organisasjons- og selskapsformer ...................................... 5 



1.3 Formålet med selskapsdannelser og valg av selskapsform ........... 6 



1.4 Selskaper omfattet av selskapskontroll ............................................. 7 



1.5 Foreninger og stiftelser ........................................................................ 8 



1.6 Vesentlighet og risiko i selskaper eid av kommuner ...................... 9 



1.7 Metode for gjennomføring av analysen .......................................... 10 



1.8 Hyppighet av selskapskontroller ..................................................... 10 
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2 Selskapenes vesentlighet og risiko ................................................... 15 
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2.2 Heleide aksjeselskaper ...................................................................... 16 



2.3 Interkommunale selskaper ............................................................... 19 
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2.6 Indirekte eierskap............................................................................... 26 
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Oversikt over lovhjemler 



Iht. kommuneloven § 77.5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvalt-



ningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Det er inn-



synsrett i heleide (fylkes)kommunale selskaper iht. kommuneloven § 80. Nærmere be-



stemmelser om selskapskontroll fremkommer av kontrollutvalgsforskriften. 



 



Kontrollutvalgsforskriften § 13 (vår utheving) 



Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 



etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennom-



føring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommu-



nens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 



sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 



selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan dele-



gere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 



 



Selskapskontrollen i det enkelte selskap 



Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter (eierskapskontroll og forvalt-



ningsrevisjon). Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. 



kontrollutvalgsforskriften § 14.1. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommu-



nens/fylkeskommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eier-



interessene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forut-



setninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. kontroll-



utvalgsforskriften § 14.2, og er nærmere omtalt i den kommunale revisjonsforskriften. 



 



Figur 1 Lovhjemler for selskapskontroll 
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Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan kommunen kan velge å organise-



re sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens 



organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller andre eiere. Muligheten til eier-



styring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover.  



 



Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering 
Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) 



 



 
 



 



Figuren viser lovhjemler for de aktuelle organisasjons- og selskapsformer. Etat 



/avdeling e.l. og institusjon er virksomheter i selve kommunen. Etat/avdeling e.l. er 



den vanlige organiseringen i en kommune. Institusjon er en kommunal enhet organi-



sert med eget styre. Slike enheter er av mer samfunnsmessig karakter (eksempelvis 



skole, helseinstitusjon o.l.).  



 



Etablering av kommunale foretak er en beslutning om hvordan kommunen vil organi-



sere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Kommunalt foretak er en organisa-



sjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget virk-



somhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de 



sentrale kommunale organene.1 Formålet med etableringen kan være begrunnet i sær-



lovgivning eller ønsket om å skille ut utførerleddet. 



 



Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et mar-



ked med risiko- og konkurranseeksponering. 



                                                      
1 Kommunalt foretak avløste i sin tid den gamle organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale opp-



gaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor det ellers ikke er aktuelt med fortjenes-



te/utbytte (typisk virksomheter som driver med kultur, idrett eller under selvkostre-



gimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en effektivitet i kommunenes tjenes-



teproduksjon. Dersom det drives næring med fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, 



vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselskaper som er aksjeselskaper.  



 



Interkommunalt samarbeid gjelder selskaper til løsning av felles kommunale oppga-



ver. Dette står to steder i figuren. Dette skyldes at samarbeidet både kan være en del av 



kommunen eller et eget juridisk selskap (IS). Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er 



et eget juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til kommune-



ne.  



 



Samvirkeforetak, samkommune og vertskommune er egne organisasjonsformer. Sam-



virkeforetak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som dri-



ves. Det er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har vært 



lite brukt av kommunene. Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom 



to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er nesten ingen kommuner or-



ganisert som samkommune og organisasjonsformen er på veg ut. Den ble opphevet av 



Stortinget i april 2016. Dette skyldes arbeidet med kommunereformen hvor kommune-



sammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. Vertskommune går ut 



på at flere kommuner overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre 



oppgaver for disse kommunene. Vertskommune er en del av kommunen.  



 



Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan 



være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art.  



 



 



De fleste kommunale selskapsdannelser er et resultat av en fellessatsing av kommune-



ne. Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunene etablerer et foretak eller 



selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. 



 



Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av 



selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det sam-



me gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Det-



te siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av sel-



skapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for en rekke typer 



virksomheter (energiproduksjon, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper).  
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Selskapsdannelsene begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i ta-



bellen nedenunder. Motivene for etableringen av selskaper er imidlertid ofte sammen-



satte.  



 



Tabell 1 Kommunenes motiver for eierskap 



 



Motiver for eierskap (kommunale selskaper):  



 Finansielt motivert (økonomisk utbytte/redusert økonomisk risiko)  



 Effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger)  



 Samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater)  



 Politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) 



 Regionalpolitisk motivert (posisjonere regionen) 



 



Etablering av datterselskaper 



Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av 



virksomheten, hvor oppfølging med egne regnskaper og rapporteringer anses hen-



siktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg 



kan det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap fo-



retas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Det-



te trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i 



andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morsel-



skapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen. 



 



 



Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i 



andre lover enn kommuneloven samt interkommunale samarbeid etter kommuneloven 



og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale 



selskaper (IKS), samvirkeforetak (SA) samt nevnte interkommunale samarbeid (IS). 



Samvirkeforetak er ikke nevnt i kommuneloven § 80 (se nedenfor) og de er nok derfor 



så langt ikke omfattet av innsynsbestemmelsen i kommuneloven.  



 



Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er kommunale foretak (KF), interkommunale 



samarbeid som ikke er egne rettssubjekt og vertskommuner. Slike virksomheter vil 



imidlertid kunne kontrolleres som en del av kommunen på samme måte som etat 



/avdeling e.l. og institusjon. Heller ikke foreninger og stiftelser er omfattet av regel-



verket om selskapskontroll ettersom de er selveide. Det kan likevel være innsynsrett 



her iht. vedtekter eller gjennom vilkår for kommunale tilskudd.  
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Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets 



omfang eller av hvem som er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 



imidlertid bli påvirket av dette.  



 



Det vises her til kommuneloven § 80: 



I interkommunale selskaper, i interkommunale styrer2 og i aksjeselskaper der en kom-



mune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommu-



ner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommu-



nens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 



som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 



og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kon-



trollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 



 



Vi kaller selskaper iht. kommuneloven § 80 for heleide selskaper. Andre selskaper kal-



ler vi deleide selskaper. I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere (typisk 



private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lovreglene. 



Dette gjelder uansett hvor liten/stor de andre eiernes eierandeler er. I slike tilfeller må 



selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet inn-



syn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være 



regulert i selskapenes vedtekter.  



 



 
Foreninger og stiftelser3 er selveide, og eierstyring kan derfor i prinsippet ikke foretas. 



Begrepet «foreninger» omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles 



for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer «foreningsretten» eller de 



juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget 



lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre til-



syn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens ved-



tekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre or-



ganer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse orga-



nene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller be-



slutte gransking av stiftelsen. 



 



 



 



                                                      
2 Interkommunale styrer er her interkommunale samarbeid som er eget rettssubjekt. 
3 En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har nærings-
virksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelsesloven § 4. Et legat er ikke 
så ulikt en stiftelse, men det er ikke noen selskapsform. Et legat har som formål å tildele midler fra en pengegave til per-
soner som oppfyller bestemte kriterier. 
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 Hvor viktig er selskapet for kommunens målsettinger? 



o Økonomisk bidragsyter til kommunen 



o Forvalter store verdier for kommunen 



o Leverer viktige kommunale tjenester 



o Oppnår et politisk mål for kommunen 



  



 Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 



o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 



forutsetninger 



o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunenes eierstrategier og 



vedtatt eierstrategi for selskapet (for selskaper som har dette) 



o Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 



gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 



o Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres 



av selskapet på vegne av kommunene 



o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler (herunder lov-



regler om offentlige anskaffelser, offentlighet og arbeidsmiljø/HMS) 



o Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 



o Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 



o Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 



o Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store 



investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte kommunale til-



skudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 



 



Det nevnes også risikoer vedrørende rolleblandinger/inhabilitet, samhandlingen mel-



lom selskaper i konsern og tilknyttede selskaper, praktisering av selvkostregler, skille 



mellom selvkostdel og næringsdel (herunder om kryssubsidiering), større investe-



ringer, deltagelse i andre selskaper og etablering av datterselskaper. 



 



Her er det listet opp mange ulike typer risikoer. Dette er generelle risikoer. Risikoene i 



punkt 2 (tabellene) tar for seg konkrete risikoer ut fra det som står i selskapenes siste 



årsberetninger, innspill fra rådmennene og ordførerne, informasjon fra den interkom-



munale eierskapsgruppen4 og vår egen informasjon. Men ved selskapskontroll av det 



enkelte selskap, vil alle risikoene være aktuelle som problemstillinger. 



                                                      
4 Den interkommunale eierskapsgruppen er administrativ og består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, 
Sandnes, Sola, Stavanger og Time, samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene har her et løpende 
samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kom-
petanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Eierskapspolitiske problemstilling-
er diskuteres og det utarbeides felles svar, brev og saksutredninger i saker på området. For selskaper som kommunene 
eier sammen, utarbeides det forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene.  
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Vi har gjennomført følgende prosess: 



 Innhentet oversikt over kommunens eierskap (selskapene) 



o Dette gjelder både heleide og deleide selskaper 



 Utarbeidet oversikt over selskapene 



o Selskapenes formål (iht. BR-Registrene) 



o Selskapenes vesentlighet ut fra: 



 Vår vurdering av selskapenes betydning for kommunen 



 Innspill fra rådmennene og ordførerne 



o Risikomomenter i selskapene ut fra: 



 Selskapenes årsberetninger for 20155 



 Innspill fra rådmennene og ordførerne 



 Informasjon fra den interkommunale eierskapsgruppen 



 Vår kjennskap til risikoer vedrørende selskapene 



 På dette grunnlag har KU satt opp forslag til selskapskontroller (jf. punkt 3.2) 



 



 
Alle selskaper bør kontrolleres i løpet av en viss periode for å sikre at de forholder seg 



til lovregler (offentlighetsloven, lovregler om offentlige anskaffelser og andre lover 



som måtte være aktuelle). Det samme gjelder politiske vedtak og føringer for selskape-



ne. Disse forholdene er et risikoområde når en kommer langt nok ut eller bort fra 



kommunestyrene/fylkestingene. I punkt 2 har vi listet opp alle kommunens selskaper 



og i punkt 3.1 fremgår det hvilke av disse selskapene som har hatt selskapskontroller. 



 



 



Som nevnt foran i punkt 1.4 er kommunale foretak, interkommunale samarbeid som 



ikke er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid, foreninger og stiftelser utenfor 



rekkevidden av selskapskontroll. Kommunale foretak, interkommunale samarbeid 



som ikke er egne rettssubjekt og vertskommunesamarbeid vil kunne kontrolleres som 



en del av kommunen på samme måte som etat/avdeling e.l. og institusjon, mens fore-



ninger og stiftelser kan kontrolleres dersom det er innsynsrett iht. vedtekter eller gjen-



nom vilkår for kommunale tilskudd.  



 



Kontrollutvalget vil i planperioden ta nærmere stilling til hvilke selskaper/virksom-



heter som her skal kontrolleres. Dette ligger under forvaltningsrevisjonen. 



 



                                                      
5 Spesielt styreberetninger (det som står om risikoer/utfordringer), de økonomiske resultater og revisors beretninger. 
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Foreslåtte lovendringer har betydning for rammevilkårene til kommunale selskaper. 



 



Det er på høring ny kommunelov med høringsfrist 06.10.16. Lovutvalget har her kom-



met med forslag til en del endringer vedrørende kommunale selskaper. 



 



Ny overordnet bestemmelse og nye samarbeidsformer 



Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven (kapittel 17) som slår fast 



at kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. Det foreslås også to nye 



samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende 



kommunelov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap (kapittel 19). Re-



gionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunns-



spørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De skal ikke 



være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er beregnet på 



samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samarbeids-



ordninger sammenlignet med f.eks. samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 



 



Lovkrav om eierskapsmelding 



Utvalget foreslår i kapittel 27 å innføre et krav om at kommunene skal utarbeide eiers-



kapsmelding for virksomhet som drives i selskaper mv. Eierskapsmeldingen skal utar-



beides minst én gang i valgperioden og skal også omfatte kommunale foretak. 



 



Kommunale foretak 



Utvalget foreslår at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret ikke skal kun-



ne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige dobbeltroller. 



 



Det har vært på høring endringer i IKS-loven med høringsfrist 20.02.15. Endringer er 



enda ikke satt i verk. 



 



Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye reg-



ler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper 



kan tas under ordinær konkursbehandling. Det foreslås også andre endringer i IKS-



loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om sel-



skapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede an-



svaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal 



ha en forsvarlig egenkapital.  



 



De foreslåtte endringer er en konsekvens av å gjøre tilpasninger til regelverket om of-



fentlig støtte ved å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og priva-
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te aktører som opptrer i markedet. KMD sin foretrukne løsning er å åpne for at et IKS 



kan gå konkurs, kombinert med at det det innføres begrenset deltakeransvar, samt stil-



les krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen 



ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ved sin høringsuttalelse ber KS depar-



tementet vurdere nærmere om ikke det er en bedre løsning å reservere IKS-formen for 



virksomheter som er av ikke-økonomisk karakter. 



 



Det har vært på høring evaluering av offentlighetsloven med høringsfrist 25.05.16. Hø-



ringsinstansene ble bedt om å komme med innspill og kommentarer til evaluerings-



rapporten. 



 



Til departementets6 videre arbeid med dette har KS Bedrift gitt følgende innspill: 



 Vi ber departementet gjøre en vurdering av om det fortsatt er behov for at offent-



lighetsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter. 



 Dersom departementet vurderer det slik at offentlighetsloven fortsatt skal gjelde 



for kommunalt eide bedrifter, ber vi om:  



o At man ser nærmere på om loven kan klargjøres, bl.a. hva som ligger i at 



virksomheten «hovedsakelig» driver næringsvirksomhet. 



o At departementet vurderer om det kan være hensiktsmessig med et gene-



relt unntak for de minste offentlig eide bedriftene. 



 



NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 



eierskap» foreslår bl.a. å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens 



samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen 



skal rulleres. Eierskapspolitikken vil få en forankring i brede politiske prosesser, der 



sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være 



offentlige.  



 



Iht. NIBR-rapporten viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for 



at de folkevalgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Det anbefales at kom-



munene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den folkevalgte 



eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på opp-



gavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken. 



 



Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det 



som er lovpålagt.  



 



                                                      
6 Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De leverer grunnleggende tjenes-



ter til innbyggerne og er viktige kompetansemiljøer i sine lokalsamfunn. Dette stiller 



krav til etisk og forsvarlig drift. Bedriften må ha en arbeidskultur som sikrer at man 



følger lover og regler samt at man drøfter etiske problemstillinger når de oppstår.  



 



Store selskaper som følger regnskapsloven er i årsberetningen pliktige til å ta med en 



redegjørelse av hvordan de håndterer samfunnsansvar.7 Selskapsansvar er gjerne også 



en av kommunenes overordnede eierstrategier og dermed omtalt i eierskapsmeldingen 



og eierstrategien for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). 



 



Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offent-



lig støtte er som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for 



forbudet er et ønske om konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurran-



sevridende eller proteksjonistisk er derfor forbudt. 



 



Gjennom næringspolitikken kan myndighetene ta i bruk flere typer virkemidler. De 



kan f.eks. tilrettelegge for næringsvirksomhet, sikre kapitaltilgang for deler av næ-



ringslivet og drive aktivt eierskap. Ved alle disse tiltakene kan det offentlige komme i 



konflikt med regelverket om offentlig støtte. Det nevnes spesielt kapitaltilførsler, lån og 



garantier til offentlig eide selskaper.  



 



Stikkordet er ellers kryssubsidiering, som betyr at midler blir flyttet fra skjermet til 



konkurranseutsatt virksomhet. Det offentlige må treffe tiltak for å hindre at kryssubsi-



diering skjer. 



 



Politikere og administrasjonen bør tidlig stille spørsmålet om en planlagt støttetildeling 



er omfattet av regelverket om offentlig støtte, og i så fall, hvilke muligheter og be-



grensninger som finnes. 



 



OPS (offentlig privat samarbeid) 



Næringslivet ønsker ofte at myndighetene går inn på eiersiden i større prosjekter for å 



kunne tiltrekke seg mer kapital enn de er i stand til på det private markedet. Det finnes 



forskjellige typer samarbeid mellom offentlige og private organer, hvorav offentlig 



privat samarbeid (OPS) er et eksempel. Samarbeidet kan medføre at et selskap lettere 



kan etablere seg på et marked. Dermed får selskapet en forretningsmessig fordel i for-



hold til andre firmaer som ønsker å etablere seg på det samme markedet. Nytten av 



samarbeidet kan dermed innebære en økonomisk fordel for selskapet som må vurderes 



opp mot regelverket om offentlig støtte. 



 



  



                                                      
7 Det vises til regnskapsloven § 3-3 c. 
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Egenregi/Offentlig-offentlig interkommunalt samarbeid 



Det offentlige står fritt til å organisere sin virksomhet på den måten de finner mest 



hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De står fritt til å bestemme om de vil bruke 



eksterne leverandører eller om de vil bruke egne ressurser. I det siste tilfellet sier man 



at det offentlige utfører oppgaven/tjenesten i egenregi. Dette kan gjøres alene - eller 



sammen med andre (fylkes)kommuner eller staten (offentlig-offentlig samarbeid). Det 



er her flere måter å organisere samarbeidet på. Ulike typer selskapsdannelser er noen 



av dem. Støttereglene gjelder også slike selskaper dersom de driver økonomisk virk-



somhet, men det er unntak for lovreglene om offentlige anskaffelser når selskapet utfø-



rer sine oppgaver/tjenester i såkalt egenregi for eierne. For at det skal være egenregi 



kreves det at eier (oppdragsgiver) har kontroll med virksomheten og at omsetningen i 



all hovedsak skjer til eierne. Private eierandeler uansett størrelse utelukker egenregi. 



 



KS har siden 2009 utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 



Siste versjon er fra november 2015 og inneholder 21 anbefalinger. Under hver anbefa-



ling er det gjerne flere forhold som tas opp og anbefales. Anbefalingene justeres og re-



videres etter behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mel-



lom lovregulering og etablert praksis. Anbefalingene gjelder aksjeselskaper (AS), inter-



kommunale selskaper (IKS) og foretak etter kommunelovens kapittel 11. Men de kan 



selvsagt også brukes/tilpasses ved andre selskapsformer. 



 



Som en del av selskapskontrollene ser vi på det som står i KS sine anbefalinger og 



hvordan dette er fulgt opp av eierne og selskapet. Flere kommuner har valgt å ta inn 



sitt forhold til anbefalingene i sin eierskapsmelding. 



 



De tre anbefalingene som går på obligatorisk opplæring av og informasjon til folke-



valgte, utarbeidelse av eierskapsmeldinger samt eierorganets sammensetning og funk-



sjon ser vi på samlet for alle selskaper tilhørende en kommune ved såkalte eierskaps-



forvaltningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsfor-



valtningsprosjekter. Opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og sel-



skapsledelse kan også foregå i selskapene. De store og viktige selskapene har gjerne 



dette. 



 



Etikkutvalget i KS har nylig drøftet utfordringer til en del etiske utfordringer og gitt 



noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte 



ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap og at kommunestyret bør 



kjenne til utfordringer som kan oppstå når folkevalgte sitter som styremedlemmer i 



disse.  
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Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av vesentlighet 



og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre forhold kommer frem. 



Det vises til punkt 1.7 om vår metode for gjennomføring av analysen. Selskaper som kan anses 



mindre vesentlige for kommunen og hvor risikoen synes liten, er bare listet opp i oversikten.  



 
Kommunen er direkte eier i 26 selskaper. Analysen dreier seg mest om kommunens 



aksjeselskaper og interkommunale selskaper (22 selskaper). En del viktige kommunale 



formål/tjenester ligger i disse selskapene. Analysen omfatter videre det direkte eier-



skapet (selskapene). Det tas ikke med datterselskaper etc. Men datterselskaper etc. er 



inkludert ved ev. selskapskontroller i morselskapene, jf. punkt 3.1 andre avsnitt og 



punkt 2.6. Det er i all hovedsak drift som er lagt i datterselskaper. Vi tar heller ikke 



med selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk 



aksjefond). Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 



 



Selskapenes vesentlighet 



Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, vil 



være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Vi har vur-



dert selskapene Lyse AS, IVAR IKS, Rogaland Brann og Redning IKS og Forus Næ-



ringspark AS til å ha svært høy vesentlighet. Dette skyldes selskapenes formål og be-



tydning for kommunen. Kommunen trekker i tillegg fram Renovasjonen IKS. Selskapet 



leverer kjernetjenesten renovasjon til kommunens innbyggere og næringsliv.  



 



Meningene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. 



Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, bru-



kerne av selskapene og meninger om dette for øvrig. Samme selskap vil dessuten kun-



ne ha ulik vesentlighet i den enkelte kommune. 



 



Selskapenes formål 



Selskapenes formål er nedtegnet i formålsparagrafene i vedtektene/selskapsavtalene 



og er felles for eierne. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er 



primært regionalrettet. Det nevnes spesielt energi, VAR (vann, avløp og renovasjon), 



eiendomsutvikling, næringsutvikling, brannvern, idretts- og kulturformål, arbeids-



markedsbedrifter og bompengeselskaper. 



 



Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Forus Næringspark 



AS, Universitetsfondet for Rogaland AS, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Roga-



land Brann og Redning IKS, Måltidets Hus AS og SF Kino Stavanger/Sandnes AS har 



vi tatt med et utdrag fra formålene. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 



Risiko 



Forus Nærings-
park 



49,01 % Alene eller i samarbeid med 
andre offentlige og/eller private 
virksomheter å erverve, tilrette-
legge og utnytte tomtearealer i 
Stavanger-regionen i samsvar 
med de til enhver tid gjeldende 
offentlige arealplaner for områder 
som forutsettes utlagt til næ-
ringsvirksomhet eller offentlige 
formål som har tilknytning til næ-
ringsvirksomhet. Selskapet kan 
videre engasjere seg i drift og 
vedlikehold av kommunalteknisk 
infrastruktur i næringsområder og 
inngå avtaler med kommuner om 
dette. Selskapet kan alene eller 
sammen med andre kommuna-
le/interkommunale organer også 



engasjere seg i virksomhet som 
direkte eller indirekte forventes å 
gi ny næringsvirksomhet i Stav-
anger-regionen. 



 Økonomiske ned-
gangstider (spesielt 
for oljebransjen) i 
distriktet med derav 
mindre etterspørsel 
etter næringstom-
ter. Stor nybygging 
av kontorbygg på 
Forus de siste åre-
ne. Dette presser 
salgsvolum og pri-
ser. 
 
Fremtidig utvik-
lingsmuligheter for 
selskapet avhenger 
av utfallet av den 
interkommunale 



kommunedelplan 
(IKDP-Forus) som 
ventes ferdig i 
2018.   
 
På kort sikt er ut-
bytteleveransen på 
kr 50 mill i 2017 
vesentlig for eier-
kommunene. 



Lyse  19,53 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 



 Risikobildet i sel-
skapet er svært 
sammensatt. Dette 
gjelder både sel-
skapets økonomiske 
drift og forsynings-
sikkerhet (strøm, 
internett etc.).  
 
Det skal foretas 
omfattende investe-
ringer i nytt led-
ningsnett på Nord-
Jæren de kommen-
de årene. 
 
Lyse har foretatt 
store investeringer 
på gamle og nye 
forretningsområder 
siden starten i 
1999. Det er mange 
heleide datterselsk-
aper som ivaretar 
de forskjellige for-
retningsområdene. 
 
Lovmessige krav 



om funksjonelt og 
selskapsmessig skil-
le for alle nettselsk-
aper, kan medføre 
at flere små Everk 
blir tatt opp i Lyse. 
 
Strømprisene har 
hatt en nedadgåen-
de tendens i flere 
år. Dette forventes 
å kunne fortsette.  
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Eierkommunene har 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte (iht. utbyt-
teplanen).  
 
Lyse har satset på 
nye forretningsom-
råder som totalt 
sett har gitt eierne 
et godt utbytte. 
Men satsingen er 
forbundet med risi-
ko. Velferdssatsing-
en har ikke vært 
vellykket. Uventede 
politiske hindringer 
og et umodent 
marked blir brukt 
som begrunnelser 
for hvorfor den 
økonomiske sukses-
sen har uteblitt. Ly-
se har solgt vel-
ferdsbiten, men 
fortsetter til dels 
satsingen ved at de 
er medeier i opp-
kjøpsselskapet. 



Nord Jæren Bom-
pengeselskap 



16,67 % Finansiere deler av utbyggingen 
av transportsystemet på Nord 



Jæren, tilføre godkjente prosjek-
ter kapital herunder lån som for-
rentes og inndras ved oppkreving 
av bompenger, samt administrere 
denne ordningen inntil lånene er 
nedbetalt. 



 Økt bruk av EL-biler 
kan medføre pro-



blemer med beta-
lingen (finansie-
ringen) av vegpro-
sjektet. Forlengelse 
av bompengeperio-
den kan bli resulta-
tet. 
 
Stortinget har lagt 
opp til en overgang 
til noen få bom-
pengeselskaper. 
Dette skal bidra til 
økt profesjonalitet i 
sektoren av både 
innkrevingen og fi-
nansforvaltningen.  
 
Rogaland, Horda-
land, Vest-Agder, 
Aust-Agder og Sogn 
og Fjordane fylkes-
kommuner har i ju-
ni 2016 vedtatt et 
felles bompengesel-
skap for regionen 
(Sørvest Vegfinans 
AS). Fylkestingene 
ser det som ønske-
lig at en raskt 
kommer i gang med 
å fusjonere inn ak-
tuelle bompenge-
selskap. 
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Sandnes Pro-
Service 



83,33 % Gjennom produksjon, tjeneste-
yting og annen virksomhet å ska-
pe grunnlag for sysselsetting av 
yrkeshemmede i henhold til Ar-
beidsdirektoratets retningslinjer. 
Selskapets overskudd skal forbli i 
bedriften og disponeres til formål 
som styrker den fremtidige virk-
somhet. 



 AMB bedrifter er 
inne i en betydelig 
omstilling. Det skal 
sentralt utredes 
nærmere hvor de 
ulike tiltakene skal 
plasseres og finan-
sieres. Ordningen 
med avtaler om le-
vering fra forhånds-
godkjente virksom-
heter for hhv. av-
klaring- og oppføl-
gingstiltak er nå 
omfattet av an-
budskonkurranser 
etter LOA. Flere be-
drifter har tapt an-
bud som følge av 
dette.  
 
Eierne må omstille 
virksomheten til en 
situasjon der opp-
dragene er betyde-
lig mer konkurran-
seutsatt og risiko-
eksponert. Økono-
miske nedgangsti-
der i distriktet for-
sterker dette bildet. 
 
Det er mange slike 
bedrifter i rogaland. 
En fusjon er ganske 
nylig gjennomført 
mellom to selskaper 
og hvor det også 



var inne et tredje 
selskap i prosessen. 
Hva kan innspares 
ved å slå sammen 
flere bedrifter? 



Universitetsfondet 
for Rogaland 



13,16 % Sikre et best mulig tilbud av un-
dervisning og forskning på uni-
versitetsnivå innen fagområder 
som dekker regionens behov, og 
som yter vesentlige bidrag til lan-
dets samlede kunnskapsbehov. 
Selskapet skal arbeide for at nød-
vendige bygg for slike formål blir 
reist. Selskapet skal medvirke til 
et nært samarbeid og samspill 
med offentlig og privat virksom-
het og lokalt næringsliv, å sikre 
kvalitet på et internasjonalt nivå 
og et bredt internasjonalt samar-
beid. Selskapet har ikke erverv 
som formål, og aksjeutbytte kan 
ikke utstedes. 



 Universitetsfondet 
har både en lokal 
og regionalfunksjon 
i utviklingen av un-
dervisnings- og 
forskningsvirksom-
het 
 
Nytt universitetssy-
kehus er besluttet 
lagt til Ullandhaug. 
Her vil fondsselska-
pet kunne få en ve-
sentlig rolle frem-
over. Fylkestinget 
har også bedt om å 
få vurdert et mulig 
utbyggingsselskap 
på Ullandhaug. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 



Risiko 



Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
(IKA) 



24,15 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  



 IKA skal flytte sin 
virksomhet til felles 
Arkivenes Hus på 
Ullandhaug. At flyt-
tingen faktisk gir 
økonomisk gevinst 
og at samlokalise-
ringsmulighetene 
hentes ut er sen-
tralt fremover.  
 
Selskapet står også 
overfor betydelige 
økte oppgaver om 
kommunereformen 
resulterer i flere 
nye kommuner.  
 



Digitaliseringsstra-
tegien og økt elek-
tronisk arkivføring 
har direkte konse-
kvenser for selska-
pet. 



IVAR 21,97 % Levere drikkevann til eierkommu-
nene, motta og behandle avløps-
vann fra eierkommunene, samt å 
motta og behandle avfall fra eier-
kommunene. Selskapet kan også 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeidsavtaler med kommuner, 
andre selskaper og virksomheter. 
Selskapet kan delta på eiersiden i 
andre selskaper, når dette ligger 
innenfor de rammer kommunelo-
ven og eventuelle andre lo-
ver/forskrifter angir for kommu-
nens deltakelse i selska-
per/forretningsdrift.  



 Risikobildet i sel-
skapet er sammen-
satt. Dette gjelder 
både selskapets 
økonomiske drift 
(selvkostbasert) og 
driftssikkerhet 
(trygg og rasjonell 
vannforsyning og 
avløpshåndtering).  
 
IVAR har et kre-
vende investe-
ringsprogram. Det 
planlagte pro-
grammet har gjort 
det nødvendig å 
utvide lånerammen 
fra 3 til 5 milliarder 
kroner. Eierkom-
munene stiller ga-
rantier. 
 
På hvilket grunnlag 
fattes investerings-
programmet? 
 
Gjennomførings-
tempo knyttet til 
investeringspro-
grammet er en ve-
sentlig risiko for 



eierkommunene, 
da avvik fra bud-
sjettet har dirkete 
økonomiske konse-
kvenser for geby-
rene til innbygger-
ne og selvkostfon-
dene i kommune-
ne. 
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Det er opprettet 
eget heleid datter-
selskap som ivare-
tar næringsdelen. 
Dette selskapet har 
investert i en rekke 
andre virksomheter 
(tilknyttede selska-
per). 



Multihallen og 
Storhallen 



32,50 % Oppføre, eie og drive mul-
ti/friidrettshallen i Sandnes og 
storhallen for fotball i Randaberg. 



 Økonomisk risiko 
er knyttet til å sty-
re aktivitet slik at 
det skapes egne 
inntekter. 
 
Sikring av sponsor-
inntekter og utleie 
til kommersielle 
aktører, er en vik-
tig og vesentlig ut-
fordring for selska-
pet. Utleie skal fo-
regå utenom kjer-
nesesongen til id-
retten. 
 
Gjeldsbelastningen 
er stor og det å 
greie nedbeta-
lingen av lån er 
viktig for å skape 



handlingsrom for 
fremtiden.  
 
Tilskuddene fra ei-
erkommunene ut-
gjør en vesentlig 
andel av inntekts-
grunnlaget i dag. 
Det skaper også 
sårbarhet for sel-
skapet når eier-
kommunenes øko-
nomi er presset. 
 
Dersom Sola får 
sitt eget anlegg 
(sykkelvelodrom), 
skal fremtidig sel-
skapsstruktur for 
«folkeanleggene» 
utredes. 



Opera Rogaland 50,00 % Gi regionens befolkning et tilbud 
om profesjonelle opera-, operet-
te- og musikkteaterforestillinger. 
Dette kan selskapet gjøre ved 
egenproduksjoner, ved koproduk-
sjoner med andre profesjonelle 
institusjoner eller ved formidling 
av andre profesjonelle tilbud. 



 Selskapet har be-
grenset økonomisk 
risiko for eierkom-
munene. Samtidig 
er selskapet av-
hengig av statlig og 
kommunalt til-
skudd, noe som 
gjør at utviklings-
muligheter er be-
grenset.  
 
Strategiplan for 
selskapet er ve-
sentlig å få forank-
ret hos eierkom-



munene for å ska-
pe nødvendig lang-
siktighet i selska-
pets innsats. 
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Renovasjonen 50,00 % Selskapet er eierkommunenes 
konsernselskap som eier datters-
elskaper for innsamling av hus-
holdningsavfall (egenregi) og an-
nenvirksomhet. Selskapet utvik-
les og drives som et korrektiv i 
markedet. 



 Selvkost- og næ-
ringsdelen er skilt 
ut i to heleide dat-
terselskaper. Det 
er flere slike sel-
skap i fylket. 
 
Selvkostdelen er 
selvkostvirksomhet 
(innsamling hus-
holdningsavfall) på 
vegne for eier-
kommunene (så-
kalt egenregi). Næ-
ringsdelen gjelder 
innsamling næ-
ringsavfall og er 
konkurranseutsatt. 



Rogaland Brann 
og Redning 



24,60 % Selskapet formål er å dekke alle 
kommunenes plikter, oppgaver 
og behov i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernlovens krav til 
kommunene, herunder: Ulykkes- 
og katastrofesituasjoner som 
brann, redning, drukning, akutt 
forurensing, nødalarmtjenester 
(110), Feiing og tilsyn med fy-
ringsanlegg, Aktivt arbeide med 
forebyggende tiltak mot brann og 
ulykker, Aktivt søke å selge tje-
nester knyttet til forebyggende og 



beredskapsrelaterte tjenester 
samt  Inngå samarbeidsavtaler 
med kommuner, andre selskaper 
og virksomheter. Selskapet kan 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeid med andre og etablere eg-
ne datterselskap når dette bygger 
opp om kjernevirksomheten. 



 Driftstilskudd fra 
eierkommunene 
har økt mye de sis-
te årene. Det kan 
her vises til ny 
brannstasjons-
struktur og nye 
sentrale bered-
skapskrav. Brann 
mener selv at be-
redskapskravene 
(tettheten) ikke er 
oppnådd. 



 
Tjenesteområdet 
som selskapet for-
valter på vegne av 
eierkommunene er 
i stor statlig utvik-
ling og vekst, uten 
at det tilsvarende 
følges opp med 
endringer i inn-
tektssystemet. 
Dette utfordrer ei-
erkommunenes 
økonomiske evne 
til å håndtere veks-
ten i driftstilskudd.  
 
Statlige krav ved-
rørende 110-
sentraler og tun-
nelsikkerhet kan få 
vesentlige økono-
miske konsekven-
ser for selskapet og 
dermed eierkom-
munene. Selskapet 
arbeider med å 
etablere et eget 
senter for tunnel-
sikkerhet. 
 
Det er usikkerhet 
omkring regelverk 
vedrørende særal-
dersgrenser. 



Rogaland Revi-
sjon 



15,90 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 



for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 



 Dagens organise-
ring kan medføre 



at det kompetan-
semessige for-
sprang som sel-
skapet har i mar-
kedet kan forvitre.  
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Det pågår en pro-
sess med Kommu-
nerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS (og 
gjerne flere kom-
munale revisjons-
enheter etter 
hvert) om en mulig 
sammenslåing og 
omdanning til sam-
virkeforetak. Saken 
skal behandles av 
kommunestyrene i 
eierkommunene i 
løpet av høsten 
2016. 
 
Det kan nevnes 
risikoer som mang-
lende like konkur-
ransemessige vil-
kår ved ettersom 
offentlig praksis 
ikke er likestilt med 
privat praksis. Det-
te forutsetter nok 
klarere kompetan-
sekrav til revisjo-
nen og at revi-
sjonsarbeidet un-
derlegges tilsyn av 
Finansdepartemen-
tet (selv om KMD 
regulerer innholdet 
i revisjonsarbei-
det). 



Sørmarka Fler-
brukshall 



23,55 % Oppføre, eie og drive kunstisba-
nen i Sørmarka. Selskapet skal 
dekke samtlige kostnader i for-
bindelse med driften av anlegget. 
Selskapet kan inngå samarbeids-
avtaler med andre kommuner, 
andre selskaper, andre virksom-
heter, organisasjoner og enkelt-
personer. Selskapet kan påta seg 
andre arbeidsoppgaver eierne og 
selskapet måtte bli enige om. 



 Samme som for 
Multihallen og 
Storhallen. 
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I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere enn kommuner/fylkeskommuner (typisk 



private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn uten at dette avtales med de 



andre eierne eller er vedtektsfestet. Det har i prinsippet ingen betydning hvor liten/stor de andre 



eiernes eierandeler er. 



 



Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 



Risiko 



Allservice 9,97 % Gjennom næringsvirksomhet å 
skape grunnlag for attføring av 
yrkeshemmede. Formålet med 
attføringsvirksomheten er avkla-
ring og kvalifisering med sikte på 
formidling til ordinært arbeidsliv 
eller utdanning. Bedriften kan 
også i begrenset omfang gi tilbud 
om varig sysselsetting for perso-
ner som ikke er aktuelle for åpent 
arbeidsmarked, eller for andre 
sysselsettingstiltak. 



 Samme som for 
Sandnes Pro-
Service. 
 



Attende 14,60 % Som arbeidsmarkedsbedrift skal 
selskapet stimulere til utvikling 
gjennom produksjon og tjenester 
som er verdiskapende for den en-
kelte og for samfunnet. Selska-
pets virkemidler er: produktutvik-
ling, tilrettelagt arbeid, tjeneste-
ytende arbeid, salgsvirksomhet, 
annen egnet næringsvirksomhet, 
tilstrebing av selvstendighet, 
medbestemmelse og ansvar for 
alle ansatte. 



 Samme som for 
Sandnes Pro-
Service. 
 



Lysefjorden Ut-
vikling 



1,60 % Utvikle Lysefjorden som attrak-
sjon og reisemål og bidra til næ-
ringsutvikling i og rundt fjorden 
samt hva hermed står i forbindel-



se, herunder å delta i andre sels-
kaper med lignende virksomhet. 



 I hvilken grad opp-
når selskapet det 
næringspolitiske 
formålet? 



 



Måltidets Hus 0,71 % Bistå regionens aksjonærbedrifter 
og organisasjoner, som direkte og 
indirekte er knyttet til produksjon 
og markedsføring av mat og drik-
ke, med konsulenttjenester og 
informasjonsutveksling, samt å 
arbeide for å forbedre dagens 
matvareprodukter ved å fokusere 
på råvarens kvalitet og kunnska-
per om denne opparbeidet gjen-
nom våre mattradisjoner. 



  



Nygaardshagen 
Parkering 



47,00 % Å eie, vedlikeholde og sørge for 
at det drives parkeringsanlegg i 
selskapets eiendom, gnr 111 bnr 
345 i seksjon 49 Sandnes Kom-
mune. 



 Selskapet har hittil 
hatt lav omsetning. 
En strategi for å 
markedsføre p-
anlegget bedre og 
øke bruken er ve-
sentlige oppgaver 
for styret fremover. 



Riskafjord 8,33 % Drive utleie av M/S Riskafjord II i 



chartertrafikk, utleie av selskaps-
lokale i rederiets lokaler i Hom-
mersåk, og salg av mat og drikke 
til sluttede selskaper. Bevaring av 
M/S Riskafjord II, og sjøhusene i 
henhold til antikvariske retnings-
linjer, og sørge for at selskapet 
har nok inntekter til å gi en for-
svarlig drift. 
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Ruten Parkering 
AS 



40,00 % Selskapets formål er å oppføre, 
eie og drifte av et offentlig parke-
ringsanlegg på Ruten i Sandnes, 
samt det som naturlig står i for-
bindelse med dette. 



 I forslaget til om-
råderegulerings-
plan Ruten, ligger 
det ikke til rette for 
realisering av p-
anlegget. Endelig 
vedtak om områ-
dereguleringsplan 
Ruten vil gi endeli-
ge avklaringer. 
Skal det ikke opp-
føres p-anlegg skal 
selskapet avvikles 
og påløpte utgifter 
gjøres opp mellom 
aksjonærene. 



SF Kino Stavang-
er/Sandnes 



17,85 % Kinematografvirksomhet, samt 
annen virksomhet som naturlig er 
knyttet til dette. Herunder skal 
selskapet: Tilby et allsidig utvalg 
av film basert på kvalitetskrite-
rier, vie filmtilbud til barn og 
unge spesiell oppmerksomhet, 
fremme respekt for filmen som 
kunstart og kinoen som kulturin-
stitusjon samt formidle kunnskap 
og informasjon om selskapets 
kulturelle virksomhet. 



 Hva er kommunens 
mål med selskapet 
(økonomisk 
og/eller kulturpoli-
tisk mål)? 
 
Drives selskapet 
mer effektivt med 
de private eierne? 
 
Det er nylig vedtatt 
eierstrategi overfor 
selskapet. Den 
konkretiserer sel-
skapets kjernevirk-



somhet og kjerne-
område, i tillegg 
fremgår kriterier 
for å ta investe-
ringsbeslutninger.  
 
Sandnes kommune 
har vurdert sitt ei-
erskap i selskapet 
og fått en ekstern 
verdivurdering av 
aksjene. Bystyret 
har vedtatt at eier-
skapet skal videre-
føres og utvikles. 
Eierstrategien er 
det sentrale red-
skapet i dette. 



Vagle Nærings-
park 



20,00 % Erverve, utvikle og avhende tom-
ter for næringsformål i det områ-
de som i kommuneplan for Sand-
nes kommune er benevnt Vagle 
GA N12, samt hva hermed står i 
forbindelse. 



 Selskapet er i en 
tidlig fase.  
 
Det er usikkert 
hvordan etterspør-
sel og priser for 
tomter blir i frem-
tiden. 
 
Overvekt av priva-
te eiere. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 



Risiko 



Biblioteksentralen 
SA 



- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 



  



Jæren Friluftsråd 
IS 



1/8 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 



  



Rogaland Kon-
trollutvalgssekre-
tariat IS 



- Tilby sekretariatstjenester til kon-
trollutvalget i kommunene som 
har inngått samarbeidsavtalen. 



 Sårbarhet i drift 
ved at det er få 
ansatte. 



Ryfylke Frilufts-
råd IS 



1/11 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 



  



     



  



Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Rennesøy, Sokndal, Lund, 



Bjerkreim, Gjesdal, Hå, Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Klepp og Time benytter 



seg av tjenestene fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS. Virksomheten eies av 



kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Strand, Randaberg og Rennesøy.  











Rogaland Revisjon IKS 



Overordnet analyse Plan for selskapskontroll - 26 - Sandnes kommune 



 
Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kom-



munens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselsk-



aper, tilknyttede selskaper etc.).8 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre og 



kommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten.  



 



Det er særlig disse selskapene som har datterselskaper mv.: 



 Lyse AS 



 IVAR IKS 



 Forus Næringspark AS 



Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - Utvalgte datterselskaper mv 



 



Blant de mest kjente selskapene er følgende: 



Av sentrale og viktige datterselskaper kan spesielt nevnes Lyse Elnett AS og Greater Stavanger AS.  



 



Lyse Elnett AS er eiernes nettselskap (med unntak for de eierne som har eget nettselskap).  



 



Selskapets vedtektsfestede formål 



Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker, 



være en kundeorientert aktør, tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjer-



nevirksomheten, drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt samt delta i andre selskap innen 



rammen av ovennevnte formål. 



 



Forus Næringspark AS og dermed også Greater Stavanger AS har tre eiere (Stavanger, Sandnes og 



Sola). Mange andre kommuner er imidlertid partnere i Greater Stavanger AS og har medlemmer i styret. 



Det er pr. dato 14 partnerkommuner samt Rogaland fylkeskommune.  



 



Selskapets vedtektsfestede formål 



Initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Stavanger-regionens posisjon som en konkurran-



sedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapingsevne, herunder inkludert leveranse av næringsut-



viklingstjenester og markedsføringstjenester. Selskapet kan også delta i andre selskap med samme for-



mål. Selskapet skal ikke gi utbytte og eventuelt overskudd skal hvert år tillegges selskapets formue. 



Morselskap Datterselskaper mv 



Lyse AS 



 



Lyse Elnett AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse Dia-



log AS, Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, 



Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, 



Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS, Forus 



Energigjenvinning 2 AS, Lyse Sentralnett AS, Skangass AS, Lyse 



Kraft AS, Sira Kvina Kraftselskap DA 



IVAR IKS IVAR Næring AS, Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjen-



vinning 2 AS 



Forus Næringspark AS Greater Stavanger AS (Stavangerregionen Næringsutvikling AS), 



Ipark Eiendom AS, Forus Utvikling AS 



 



                                                      
8 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 
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Det er i perioden 2004-2015 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 11 av 



kommunens selskaper. Lyse AS har hatt to selskapskontroller i perioden. 



 



En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselska-



per. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunk-



tet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i 



disse selskapene.  



 



Tabell 3 Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Sandnes kommune9 
(inkludert kontroller av kommunale foretak hvor vi har fulgt samme mal) 



 



Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: 



 2005: Allservice AS 



 2005: Sandnes Pro-Service AS 



 2007: Sandnes tomteselskap AS  



 2008: Lyse Energi AS 



 2010: IVAR IKS 



 2010: Sørmarka Flerbrukshall IKS 



 2010: Forus Næringspark AS 



 2011: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 



 2011: Nord-Jæren Bompengeselskap AS 



 2013: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 



 2015: Lyse AS 



 



Vi hadde i 2016 en forvaltningsrevisjon av kommunens samfunnsplanlegging. Denne gikk på Forus Næ-



ringspark AS sin funksjon og rolle i dette arbeidet. 



 



Gjennomført av andre:  



 2011: Rogaland Revisjon IKS (Utført av ReVisor AS) 



 



Forvaltningsrevisjoner (kommunale foretak) 



 2014: Sandnes tomteselskap KF 



 



Det er under arbeid en ny selskapskontroll av IVAR IKS. Kontrollen tar også for seg 



datterselskaper mv. Dette gjelder bl.a. energigjenvinningsselskapene. 



 



 



                                                      
9 Selskapskontroller ble hjemlet i kommuneloven fra 01.07.04. Kontrollene er blitt samordnet med de andre kommunale 
eierne. Allservice AS hadde også private eiere, men hvor vi fikk innsyn fra ledelsen i selskapet. Rapporten her kunne 
imidlertid ikke offentliggjøres på vanlig måte av hensyn til de private eierne. Lyse Energi AS og Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS heter i dag Lyse AS og Rogaland Brann og Redning IKS. Sandnes tomteselskap KF er en omdanning av 
Sandnes tomteselskap AS. Dette skjedde i 2008. 
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Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding med overordnede prinsipper for eiersty-



ringen og oversikt over selskapene. Siste versjon er fra 2014. Kommunen har planer om 



å utarbeide en eierportal på sine nettsider hvor det er informasjon om eierskapsmel-



dingen og selskapene. 



 



Vi hadde i 2014 et eierskapsforvaltningsprosjekt for kommunen. Dette omhandlet 



kommunens eierskapsmelding og eieroppfølgingen av alle kommunens selskaper og 



var en ren eierskapskontroll.  



 



 



 



Forslag settes opp av KU ved deres behandling av denne analysen. 
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Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016


TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Sum budsjett 275 594 9 345 389 537 11 957 461 096 -14 583 260 333 23 568 382 675 11 796 386 751 12 331
Sum regnsk. 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726    
Diff i mnd. ift budsjett -8 486 -6 977 -5 145 -2 662 4 079 30 514 -5 268 11 158    
Diff hittil ift. budsjett -8 486 -15 463 -20 609 -23 271 -19 192 11 322 6 054 17 212    
Regnskap 2015 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 27 531 371 718 16 051 362 563 33 987
Akk. %-vis økn. 1,1 % -2,9 % 0,1 % 0,3 % 4,6 % 3,4 % 2,8 % 3,2 %    


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016 sammenlignet med 2015


TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Måneden 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726    
Måneden 2015 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 27 531 371 718 16 051 362 563 33 987
Diff. i måneden 3 012 -11 167 8 803 1 578 47 864 -12 581 190 7 194    
%-vis endr 1,14 % -82,50 % 2,34 % 20,44 % 11,47 % -44,12 % 0,07 % 26,13 %    
Hittil 2016 267 108 269 476 653 867 663 162 1 128 337 1 144 268 1 399 333 1 434 059    
Hittil 2015 264 095 277 631 653 219 660 936 1 078 246 1 106 758 1 361 634 1 389 165 1 760 883 1 776 934 2 139 497 2 173 484
Akk. differanse 3 012 -8 155 648 2 226 50 090 37 510 37 700 44 894    
%-vis endr 1,14 % -2,94 % 0,10 % 0,34 % 4,65 % 3,39 % 2,77 % 3,23 %    


Skatteinngang hele landet 2016 sammenlignet med 2015


TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Måneden 2016 16 848 387 948 822 24 262 826 1 371 179 29 431 914 1 157 592 16 546 773 2 509 086    
Måneden 2015 16 316 497 951 831 22 660 866 1 325 296 25 600 844 1 623 410 15 690 933 1 890 599 23 888 727 871 225 24 145 985 1 529 312
Diff. i måneden 531 890 -3 009 1 601 960 45 883 3 831 070 -465 818 855 840 618 486    
%-vis endr 3,26 % -0,32 % 7,07 % 3,46 % 14,96 % -28,69 % 5,45 % 32,71 %    
Hittil 2016 16 848 387 17 797 210 42 060 036 43 431 215 72 863 130 74 020 722 90 567 495 93 076 581    
Hittil 2015 16 316 497 17 268 328 39 929 194 41 254 490 66 855 334 68 478 744 84 169 677 86 060 276 109 949 003 110 820 228 134 966 212 136 495 525
Akk. differanse 531 890 528 882 2 130 842 2 176 725 6 007 796 5 541 978 6 397 818 7 016 304    
%-vis endr 3,26 % 3,06 % 5,34 % 5,28 % 8,99 % 8,09 % 7,60 % 8,15 %    







Skatteinngang per august 
Skatteinngangen for august 2016 var på kr 34,7 millioner, noe som er kr 11,2 millioner høyere 


enn periodisert budsjett for august. Akkumulert merinntekt for skatt, sammenlignet med 


periodisert budsjett, per august er på kr 17,2 millioner.  


 


Akkumulert skatteinngang per august er kr 1 434, 1 millioner, noe som er om lag kr 44,9 


millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 3,23 


prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per august er skatteveksten i landet 8,15 prosent.  


 


For hele året er det budsjettert med en skattevekst på 4,7 prosent i Sandnes, sammenlignet 


med regnskap for 2015. På landsbasis ble skatteanslaget oppjustert i revidert nasjonalbudsjett 


og det er nå budsjettert med en skattevekst på 6,4 prosent for hele 2016. 


 


Skatteinngangen for august består hovedsakelig av innbetaling av restskatt. Totalt er det 


innbetalt 29 millioner i restskatt for 2015 og andre restanser i august. I tillegg er det innbetalt 


3,6 millioner i forskuddstrekk.  Pr utgangen av august er dette en økning på 1,2 % i innbetalt 


forskuddstrekk fra arbeidsgivere sett i forhold til samme tidspunkt i 2015. Videre er det 


innbetalt i 2,1 millioner i forskuddsskatt.  


 


Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet per juli var 107,9 prosent (basert på tall 


fra SSB), som var lavere enn det budsjetterte nivået på 109 prosent av landsgjennomsnittet for 


hele 2016. Per august tilsier foreløpige prognoser at skatt per innbygger i prosent av 


landsgjennomsnittet vil bli om lag 107,4 prosent.  


 


Inntektsutjevningen 


Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av 


inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket 


med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 


Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av 


differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de 


med skatteinngang under snittet. Dette elementet av inntektsutjevningen kan anslås med 


relativ stor sikkerhet så snart tall for skatteinngangen er klar. 


 


I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet 


kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og 


landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per 


innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas 


derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene 


fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned. 


 


Sandnes kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og vi blir derfor 


trukket i inntektsutjevningen. For Sandnes kommune er det per oktober1 budsjettert med et 


akkumulert trekk for inntektsutjevning på kr 76,4 millioner. Prognosen per oktober tilsier kr 


92,3 millioner i inntektsutjevning, og dette er 15,9 millioner høyere enn budsjettet.  


 


Sum av skatt og rammetilskudd (inkludert prognose for inntektsutjevning som blir bokført i 


september og oktober) for januar til august er anslått til en merinntekt på kr 1,3 millioner. 


                                                           
1 Basert på skatteinngangen per 31. august 2016. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder 
etter skattemåneden. 
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Denne analysens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte og administrasjo-


nen i kommunen.  


 


Analysen er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre 


interesserte.  


 


Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av ve-


sentlighet og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre for-


hold kommer frem. 
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Oversikt over lovhjemler 


Iht. kommuneloven § 77.5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvalt-


ningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Det er inn-


synsrett i heleide (fylkes)kommunale selskaper iht. kommuneloven § 80. Nærmere be-


stemmelser om selskapskontroll fremkommer av kontrollutvalgsforskriften. 


 


Kontrollutvalgsforskriften § 13 (vår utheving) 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 


etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennom-


føring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommu-


nens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 


sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 


selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan dele-


gere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


 


Selskapskontrollen i det enkelte selskap 


Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter (eierskapskontroll og forvalt-


ningsrevisjon). Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. 


kontrollutvalgsforskriften § 14.1. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommu-


nens/fylkeskommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eier-


interessene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forut-


setninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. kontroll-


utvalgsforskriften § 14.2, og er nærmere omtalt i den kommunale revisjonsforskriften. 


 


Figur 1 Lovhjemler for selskapskontroll 
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Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan kommunen kan velge å organise-


re sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens 


organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller andre eiere. Muligheten til eier-


styring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover.  


 


Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering 
Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) 


 


 
 


 


Figuren viser lovhjemler for de aktuelle organisasjons- og selskapsformer. Etat 


/avdeling e.l. og institusjon er virksomheter i selve kommunen. Etat/avdeling e.l. er 


den vanlige organiseringen i en kommune. Institusjon er en kommunal enhet organi-


sert med eget styre. Slike enheter er av mer samfunnsmessig karakter (eksempelvis 


skole, helseinstitusjon o.l.).  


 


Etablering av kommunale foretak er en beslutning om hvordan kommunen vil organi-


sere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Kommunalt foretak er en organisa-


sjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget virk-


somhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de 


sentrale kommunale organene.1 Formålet med etableringen kan være begrunnet i sær-


lovgivning eller ønsket om å skille ut utførerleddet. 


 


Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et mar-


ked med risiko- og konkurranseeksponering. 


                                                      
1 Kommunalt foretak avløste i sin tid den gamle organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale opp-


gaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor det ellers ikke er aktuelt med fortjenes-


te/utbytte (typisk virksomheter som driver med kultur, idrett eller under selvkostre-


gimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en effektivitet i kommunenes tjenes-


teproduksjon. Dersom det drives næring med fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, 


vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselskaper som er aksjeselskaper.  


 


Interkommunalt samarbeid gjelder selskaper til løsning av felles kommunale oppga-


ver. Dette står to steder i figuren. Dette skyldes at samarbeidet både kan være en del av 


kommunen eller et eget juridisk selskap (IS). Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er 


et eget juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til kommune-


ne.  


 


Samvirkeforetak, samkommune og vertskommune er egne organisasjonsformer. Sam-


virkeforetak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som dri-


ves. Det er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har vært 


lite brukt av kommunene. Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom 


to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er nesten ingen kommuner or-


ganisert som samkommune og organisasjonsformen er på veg ut. Den ble opphevet av 


Stortinget i april 2016. Dette skyldes arbeidet med kommunereformen hvor kommune-


sammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. Vertskommune går ut 


på at flere kommuner overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre 


oppgaver for disse kommunene. Vertskommune er en del av kommunen.  


 


Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan 


være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art.  


 


 


De fleste kommunale selskapsdannelser er et resultat av en fellessatsing av kommune-


ne. Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunene etablerer et foretak eller 


selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. 


 


Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av 


selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det sam-


me gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Det-


te siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av sel-


skapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for en rekke typer 


virksomheter (energiproduksjon, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper).  
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Selskapsdannelsene begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i ta-


bellen nedenunder. Motivene for etableringen av selskaper er imidlertid ofte sammen-


satte.  


 


Tabell 1 Kommunenes motiver for eierskap 


 


Motiver for eierskap (kommunale selskaper):  


 Finansielt motivert (økonomisk utbytte/redusert økonomisk risiko)  


 Effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger)  


 Samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater)  


 Politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) 


 Regionalpolitisk motivert (posisjonere regionen) 


 


Etablering av datterselskaper 


Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av 


virksomheten, hvor oppfølging med egne regnskaper og rapporteringer anses hen-


siktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg 


kan det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap fo-


retas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Det-


te trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i 


andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morsel-


skapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen. 


 


 


Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i 


andre lover enn kommuneloven samt interkommunale samarbeid etter kommuneloven 


og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale 


selskaper (IKS), samvirkeforetak (SA) samt nevnte interkommunale samarbeid (IS). 


Samvirkeforetak er ikke nevnt i kommuneloven § 80 (se nedenfor) og de er nok derfor 


så langt ikke omfattet av innsynsbestemmelsen i kommuneloven.  


 


Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er kommunale foretak (KF), interkommunale 


samarbeid som ikke er egne rettssubjekt og vertskommuner. Slike virksomheter vil 


imidlertid kunne kontrolleres som en del av kommunen på samme måte som etat 


/avdeling e.l. og institusjon. Heller ikke foreninger og stiftelser er omfattet av regel-


verket om selskapskontroll ettersom de er selveide. Det kan likevel være innsynsrett 


her iht. vedtekter eller gjennom vilkår for kommunale tilskudd.  
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Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets 


omfang eller av hvem som er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 


imidlertid bli påvirket av dette.  


 


Det vises her til kommuneloven § 80: 


I interkommunale selskaper, i interkommunale styrer2 og i aksjeselskaper der en kom-


mune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommu-


ner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommu-


nens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 


som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 


og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kon-


trollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 


 


Vi kaller selskaper iht. kommuneloven § 80 for heleide selskaper. Andre selskaper kal-


ler vi deleide selskaper. I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere (typisk 


private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lovreglene. 


Dette gjelder uansett hvor liten/stor de andre eiernes eierandeler er. I slike tilfeller må 


selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet inn-


syn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være 


regulert i selskapenes vedtekter.  


 


 
Foreninger og stiftelser3 er selveide, og eierstyring kan derfor i prinsippet ikke foretas. 


Begrepet «foreninger» omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles 


for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer «foreningsretten» eller de 


juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget 


lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre til-


syn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens ved-


tekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre or-


ganer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse orga-


nene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller be-


slutte gransking av stiftelsen. 


 


 


 


                                                      
2 Interkommunale styrer er her interkommunale samarbeid som er eget rettssubjekt. 
3 En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har nærings-
virksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelsesloven § 4. Et legat er ikke 
så ulikt en stiftelse, men det er ikke noen selskapsform. Et legat har som formål å tildele midler fra en pengegave til per-
soner som oppfyller bestemte kriterier. 
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 Hvor viktig er selskapet for kommunens målsettinger? 


o Økonomisk bidragsyter til kommunen 


o Forvalter store verdier for kommunen 


o Leverer viktige kommunale tjenester 


o Oppnår et politisk mål for kommunen 


  


 Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 


o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger 


o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunenes eierstrategier og 


vedtatt eierstrategi for selskapet (for selskaper som har dette) 


o Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 


gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 


o Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres 


av selskapet på vegne av kommunene 


o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler (herunder lov-


regler om offentlige anskaffelser, offentlighet og arbeidsmiljø/HMS) 


o Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 


o Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 


o Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


o Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store 


investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte kommunale til-


skudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 


 


Det nevnes også risikoer vedrørende rolleblandinger/inhabilitet, samhandlingen mel-


lom selskaper i konsern og tilknyttede selskaper, praktisering av selvkostregler, skille 


mellom selvkostdel og næringsdel (herunder om kryssubsidiering), større investe-


ringer, deltagelse i andre selskaper og etablering av datterselskaper. 


 


Her er det listet opp mange ulike typer risikoer. Dette er generelle risikoer. Risikoene i 


punkt 2 (tabellene) tar for seg konkrete risikoer ut fra det som står i selskapenes siste 


årsberetninger, innspill fra rådmennene og ordførerne, informasjon fra den interkom-


munale eierskapsgruppen4 og vår egen informasjon. Men ved selskapskontroll av det 


enkelte selskap, vil alle risikoene være aktuelle som problemstillinger. 


                                                      
4 Den interkommunale eierskapsgruppen er administrativ og består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, 
Sandnes, Sola, Stavanger og Time, samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene har her et løpende 
samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kom-
petanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Eierskapspolitiske problemstilling-
er diskuteres og det utarbeides felles svar, brev og saksutredninger i saker på området. For selskaper som kommunene 
eier sammen, utarbeides det forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene.  
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Vi har gjennomført følgende prosess: 


 Innhentet oversikt over kommunens eierskap (selskapene) 


o Dette gjelder både heleide og deleide selskaper 


 Utarbeidet oversikt over selskapene 


o Selskapenes formål (iht. BR-Registrene) 


o Selskapenes vesentlighet ut fra: 


 Vår vurdering av selskapenes betydning for kommunen 


 Innspill fra rådmennene og ordførerne 


o Risikomomenter i selskapene ut fra: 


 Selskapenes årsberetninger for 20155 


 Innspill fra rådmennene og ordførerne 


 Informasjon fra den interkommunale eierskapsgruppen 


 Vår kjennskap til risikoer vedrørende selskapene 


 På dette grunnlag har KU satt opp forslag til selskapskontroller (jf. punkt 3.2) 


 


 
Alle selskaper bør kontrolleres i løpet av en viss periode for å sikre at de forholder seg 


til lovregler (offentlighetsloven, lovregler om offentlige anskaffelser og andre lover 


som måtte være aktuelle). Det samme gjelder politiske vedtak og føringer for selskape-


ne. Disse forholdene er et risikoområde når en kommer langt nok ut eller bort fra 


kommunestyrene/fylkestingene. I punkt 2 har vi listet opp alle kommunens selskaper 


og i punkt 3.1 fremgår det hvilke av disse selskapene som har hatt selskapskontroller. 


 


 


Som nevnt foran i punkt 1.4 er kommunale foretak, interkommunale samarbeid som 


ikke er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid, foreninger og stiftelser utenfor 


rekkevidden av selskapskontroll. Kommunale foretak, interkommunale samarbeid 


som ikke er egne rettssubjekt og vertskommunesamarbeid vil kunne kontrolleres som 


en del av kommunen på samme måte som etat/avdeling e.l. og institusjon, mens fore-


ninger og stiftelser kan kontrolleres dersom det er innsynsrett iht. vedtekter eller gjen-


nom vilkår for kommunale tilskudd.  


 


Kontrollutvalget vil i planperioden ta nærmere stilling til hvilke selskaper/virksom-


heter som her skal kontrolleres. Dette ligger under forvaltningsrevisjonen. 


 


                                                      
5 Spesielt styreberetninger (det som står om risikoer/utfordringer), de økonomiske resultater og revisors beretninger. 
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Foreslåtte lovendringer har betydning for rammevilkårene til kommunale selskaper. 


 


Det er på høring ny kommunelov med høringsfrist 06.10.16. Lovutvalget har her kom-


met med forslag til en del endringer vedrørende kommunale selskaper. 


 


Ny overordnet bestemmelse og nye samarbeidsformer 


Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven (kapittel 17) som slår fast 


at kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. Det foreslås også to nye 


samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende 


kommunelov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap (kapittel 19). Re-


gionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunns-


spørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De skal ikke 


være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er beregnet på 


samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samarbeids-


ordninger sammenlignet med f.eks. samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 


 


Lovkrav om eierskapsmelding 


Utvalget foreslår i kapittel 27 å innføre et krav om at kommunene skal utarbeide eiers-


kapsmelding for virksomhet som drives i selskaper mv. Eierskapsmeldingen skal utar-


beides minst én gang i valgperioden og skal også omfatte kommunale foretak. 


 


Kommunale foretak 


Utvalget foreslår at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret ikke skal kun-


ne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige dobbeltroller. 


 


Det har vært på høring endringer i IKS-loven med høringsfrist 20.02.15. Endringer er 


enda ikke satt i verk. 


 


Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye reg-


ler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper 


kan tas under ordinær konkursbehandling. Det foreslås også andre endringer i IKS-


loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om sel-


skapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede an-


svaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal 


ha en forsvarlig egenkapital.  


 


De foreslåtte endringer er en konsekvens av å gjøre tilpasninger til regelverket om of-


fentlig støtte ved å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og priva-
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te aktører som opptrer i markedet. KMD sin foretrukne løsning er å åpne for at et IKS 


kan gå konkurs, kombinert med at det det innføres begrenset deltakeransvar, samt stil-


les krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen 


ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ved sin høringsuttalelse ber KS depar-


tementet vurdere nærmere om ikke det er en bedre løsning å reservere IKS-formen for 


virksomheter som er av ikke-økonomisk karakter. 


 


Det har vært på høring evaluering av offentlighetsloven med høringsfrist 25.05.16. Hø-


ringsinstansene ble bedt om å komme med innspill og kommentarer til evaluerings-


rapporten. 


 


Til departementets6 videre arbeid med dette har KS Bedrift gitt følgende innspill: 


 Vi ber departementet gjøre en vurdering av om det fortsatt er behov for at offent-


lighetsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter. 


 Dersom departementet vurderer det slik at offentlighetsloven fortsatt skal gjelde 


for kommunalt eide bedrifter, ber vi om:  


o At man ser nærmere på om loven kan klargjøres, bl.a. hva som ligger i at 


virksomheten «hovedsakelig» driver næringsvirksomhet. 


o At departementet vurderer om det kan være hensiktsmessig med et gene-


relt unntak for de minste offentlig eide bedriftene. 


 


NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 


eierskap» foreslår bl.a. å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens 


samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen 


skal rulleres. Eierskapspolitikken vil få en forankring i brede politiske prosesser, der 


sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være 


offentlige.  


 


Iht. NIBR-rapporten viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for 


at de folkevalgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Det anbefales at kom-


munene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den folkevalgte 


eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på opp-


gavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken. 


 


Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det 


som er lovpålagt.  


 


                                                      
6 Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De leverer grunnleggende tjenes-


ter til innbyggerne og er viktige kompetansemiljøer i sine lokalsamfunn. Dette stiller 


krav til etisk og forsvarlig drift. Bedriften må ha en arbeidskultur som sikrer at man 


følger lover og regler samt at man drøfter etiske problemstillinger når de oppstår.  


 


Store selskaper som følger regnskapsloven er i årsberetningen pliktige til å ta med en 


redegjørelse av hvordan de håndterer samfunnsansvar.7 Selskapsansvar er gjerne også 


en av kommunenes overordnede eierstrategier og dermed omtalt i eierskapsmeldingen 


og eierstrategien for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). 


 


Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offent-


lig støtte er som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for 


forbudet er et ønske om konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurran-


sevridende eller proteksjonistisk er derfor forbudt. 


 


Gjennom næringspolitikken kan myndighetene ta i bruk flere typer virkemidler. De 


kan f.eks. tilrettelegge for næringsvirksomhet, sikre kapitaltilgang for deler av næ-


ringslivet og drive aktivt eierskap. Ved alle disse tiltakene kan det offentlige komme i 


konflikt med regelverket om offentlig støtte. Det nevnes spesielt kapitaltilførsler, lån og 


garantier til offentlig eide selskaper.  


 


Stikkordet er ellers kryssubsidiering, som betyr at midler blir flyttet fra skjermet til 


konkurranseutsatt virksomhet. Det offentlige må treffe tiltak for å hindre at kryssubsi-


diering skjer. 


 


Politikere og administrasjonen bør tidlig stille spørsmålet om en planlagt støttetildeling 


er omfattet av regelverket om offentlig støtte, og i så fall, hvilke muligheter og be-


grensninger som finnes. 


 


OPS (offentlig privat samarbeid) 


Næringslivet ønsker ofte at myndighetene går inn på eiersiden i større prosjekter for å 


kunne tiltrekke seg mer kapital enn de er i stand til på det private markedet. Det finnes 


forskjellige typer samarbeid mellom offentlige og private organer, hvorav offentlig 


privat samarbeid (OPS) er et eksempel. Samarbeidet kan medføre at et selskap lettere 


kan etablere seg på et marked. Dermed får selskapet en forretningsmessig fordel i for-


hold til andre firmaer som ønsker å etablere seg på det samme markedet. Nytten av 


samarbeidet kan dermed innebære en økonomisk fordel for selskapet som må vurderes 


opp mot regelverket om offentlig støtte. 


 


  


                                                      
7 Det vises til regnskapsloven § 3-3 c. 
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Egenregi/Offentlig-offentlig interkommunalt samarbeid 


Det offentlige står fritt til å organisere sin virksomhet på den måten de finner mest 


hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De står fritt til å bestemme om de vil bruke 


eksterne leverandører eller om de vil bruke egne ressurser. I det siste tilfellet sier man 


at det offentlige utfører oppgaven/tjenesten i egenregi. Dette kan gjøres alene - eller 


sammen med andre (fylkes)kommuner eller staten (offentlig-offentlig samarbeid). Det 


er her flere måter å organisere samarbeidet på. Ulike typer selskapsdannelser er noen 


av dem. Støttereglene gjelder også slike selskaper dersom de driver økonomisk virk-


somhet, men det er unntak for lovreglene om offentlige anskaffelser når selskapet utfø-


rer sine oppgaver/tjenester i såkalt egenregi for eierne. For at det skal være egenregi 


kreves det at eier (oppdragsgiver) har kontroll med virksomheten og at omsetningen i 


all hovedsak skjer til eierne. Private eierandeler uansett størrelse utelukker egenregi. 


 


KS har siden 2009 utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 


Siste versjon er fra november 2015 og inneholder 21 anbefalinger. Under hver anbefa-


ling er det gjerne flere forhold som tas opp og anbefales. Anbefalingene justeres og re-


videres etter behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mel-


lom lovregulering og etablert praksis. Anbefalingene gjelder aksjeselskaper (AS), inter-


kommunale selskaper (IKS) og foretak etter kommunelovens kapittel 11. Men de kan 


selvsagt også brukes/tilpasses ved andre selskapsformer. 


 


Som en del av selskapskontrollene ser vi på det som står i KS sine anbefalinger og 


hvordan dette er fulgt opp av eierne og selskapet. Flere kommuner har valgt å ta inn 


sitt forhold til anbefalingene i sin eierskapsmelding. 


 


De tre anbefalingene som går på obligatorisk opplæring av og informasjon til folke-


valgte, utarbeidelse av eierskapsmeldinger samt eierorganets sammensetning og funk-


sjon ser vi på samlet for alle selskaper tilhørende en kommune ved såkalte eierskaps-


forvaltningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsfor-


valtningsprosjekter. Opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og sel-


skapsledelse kan også foregå i selskapene. De store og viktige selskapene har gjerne 


dette. 


 


Etikkutvalget i KS har nylig drøftet utfordringer til en del etiske utfordringer og gitt 


noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte 


ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap og at kommunestyret bør 


kjenne til utfordringer som kan oppstå når folkevalgte sitter som styremedlemmer i 


disse.  
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Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av vesentlighet 


og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre forhold kommer frem. 


Det vises til punkt 1.7 om vår metode for gjennomføring av analysen. Selskaper som kan anses 


mindre vesentlige for kommunen og hvor risikoen synes liten, er bare listet opp i oversikten.  


 
Kommunen er direkte eier i 26 selskaper. Analysen dreier seg mest om kommunens 


aksjeselskaper og interkommunale selskaper (22 selskaper). En del viktige kommunale 


formål/tjenester ligger i disse selskapene. Analysen omfatter videre det direkte eier-


skapet (selskapene). Det tas ikke med datterselskaper etc. Men datterselskaper etc. er 


inkludert ved ev. selskapskontroller i morselskapene, jf. punkt 3.1 andre avsnitt og 


punkt 2.6. Det er i all hovedsak drift som er lagt i datterselskaper. Vi tar heller ikke 


med selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk 


aksjefond). Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 


 


Selskapenes vesentlighet 


Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, vil 


være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Vi har vur-


dert selskapene Lyse AS, IVAR IKS, Rogaland Brann og Redning IKS og Forus Næ-


ringspark AS til å ha svært høy vesentlighet. Dette skyldes selskapenes formål og be-


tydning for kommunen. Kommunen trekker i tillegg fram Renovasjonen IKS. Selskapet 


leverer kjernetjenesten renovasjon til kommunens innbyggere og næringsliv.  


 


Meningene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. 


Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, bru-


kerne av selskapene og meninger om dette for øvrig. Samme selskap vil dessuten kun-


ne ha ulik vesentlighet i den enkelte kommune. 


 


Selskapenes formål 


Selskapenes formål er nedtegnet i formålsparagrafene i vedtektene/selskapsavtalene 


og er felles for eierne. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er 


primært regionalrettet. Det nevnes spesielt energi, VAR (vann, avløp og renovasjon), 


eiendomsutvikling, næringsutvikling, brannvern, idretts- og kulturformål, arbeids-


markedsbedrifter og bompengeselskaper. 


 


Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Forus Næringspark 


AS, Universitetsfondet for Rogaland AS, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Roga-


land Brann og Redning IKS, Måltidets Hus AS og SF Kino Stavanger/Sandnes AS har 


vi tatt med et utdrag fra formålene. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Forus Nærings-
park 


49,01 % Alene eller i samarbeid med 
andre offentlige og/eller private 
virksomheter å erverve, tilrette-
legge og utnytte tomtearealer i 
Stavanger-regionen i samsvar 
med de til enhver tid gjeldende 
offentlige arealplaner for områder 
som forutsettes utlagt til næ-
ringsvirksomhet eller offentlige 
formål som har tilknytning til næ-
ringsvirksomhet. Selskapet kan 
videre engasjere seg i drift og 
vedlikehold av kommunalteknisk 
infrastruktur i næringsområder og 
inngå avtaler med kommuner om 
dette. Selskapet kan alene eller 
sammen med andre kommuna-
le/interkommunale organer også 


engasjere seg i virksomhet som 
direkte eller indirekte forventes å 
gi ny næringsvirksomhet i Stav-
anger-regionen. 


 Økonomiske ned-
gangstider (spesielt 
for oljebransjen) i 
distriktet med derav 
mindre etterspørsel 
etter næringstom-
ter. Stor nybygging 
av kontorbygg på 
Forus de siste åre-
ne. Dette presser 
salgsvolum og pri-
ser. 
 
Fremtidig utvik-
lingsmuligheter for 
selskapet avhenger 
av utfallet av den 
interkommunale 


kommunedelplan 
(IKDP-Forus) som 
ventes ferdig i 
2018.   
 
På kort sikt er ut-
bytteleveransen på 
kr 50 mill i 2017 
vesentlig for eier-
kommunene. 


Lyse  19,53 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 
samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 


 Risikobildet i sel-
skapet er svært 
sammensatt. Dette 
gjelder både sel-
skapets økonomiske 
drift og forsynings-
sikkerhet (strøm, 
internett etc.).  
 
Det skal foretas 
omfattende investe-
ringer i nytt led-
ningsnett på Nord-
Jæren de kommen-
de årene. 
 
Lyse har foretatt 
store investeringer 
på gamle og nye 
forretningsområder 
siden starten i 
1999. Det er mange 
heleide datterselsk-
aper som ivaretar 
de forskjellige for-
retningsområdene. 
 
Lovmessige krav 


om funksjonelt og 
selskapsmessig skil-
le for alle nettselsk-
aper, kan medføre 
at flere små Everk 
blir tatt opp i Lyse. 
 
Strømprisene har 
hatt en nedadgåen-
de tendens i flere 
år. Dette forventes 
å kunne fortsette.  
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Eierkommunene har 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte (iht. utbyt-
teplanen).  
 
Lyse har satset på 
nye forretningsom-
råder som totalt 
sett har gitt eierne 
et godt utbytte. 
Men satsingen er 
forbundet med risi-
ko. Velferdssatsing-
en har ikke vært 
vellykket. Uventede 
politiske hindringer 
og et umodent 
marked blir brukt 
som begrunnelser 
for hvorfor den 
økonomiske sukses-
sen har uteblitt. Ly-
se har solgt vel-
ferdsbiten, men 
fortsetter til dels 
satsingen ved at de 
er medeier i opp-
kjøpsselskapet. 


Nord Jæren Bom-
pengeselskap 


16,67 % Finansiere deler av utbyggingen 
av transportsystemet på Nord 


Jæren, tilføre godkjente prosjek-
ter kapital herunder lån som for-
rentes og inndras ved oppkreving 
av bompenger, samt administrere 
denne ordningen inntil lånene er 
nedbetalt. 


 Økt bruk av EL-biler 
kan medføre pro-


blemer med beta-
lingen (finansie-
ringen) av vegpro-
sjektet. Forlengelse 
av bompengeperio-
den kan bli resulta-
tet. 
 
Stortinget har lagt 
opp til en overgang 
til noen få bom-
pengeselskaper. 
Dette skal bidra til 
økt profesjonalitet i 
sektoren av både 
innkrevingen og fi-
nansforvaltningen.  
 
Rogaland, Horda-
land, Vest-Agder, 
Aust-Agder og Sogn 
og Fjordane fylkes-
kommuner har i ju-
ni 2016 vedtatt et 
felles bompengesel-
skap for regionen 
(Sørvest Vegfinans 
AS). Fylkestingene 
ser det som ønske-
lig at en raskt 
kommer i gang med 
å fusjonere inn ak-
tuelle bompenge-
selskap. 
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Sandnes Pro-
Service 


83,33 % Gjennom produksjon, tjeneste-
yting og annen virksomhet å ska-
pe grunnlag for sysselsetting av 
yrkeshemmede i henhold til Ar-
beidsdirektoratets retningslinjer. 
Selskapets overskudd skal forbli i 
bedriften og disponeres til formål 
som styrker den fremtidige virk-
somhet. 


 AMB bedrifter er 
inne i en betydelig 
omstilling. Det skal 
sentralt utredes 
nærmere hvor de 
ulike tiltakene skal 
plasseres og finan-
sieres. Ordningen 
med avtaler om le-
vering fra forhånds-
godkjente virksom-
heter for hhv. av-
klaring- og oppføl-
gingstiltak er nå 
omfattet av an-
budskonkurranser 
etter LOA. Flere be-
drifter har tapt an-
bud som følge av 
dette.  
 
Eierne må omstille 
virksomheten til en 
situasjon der opp-
dragene er betyde-
lig mer konkurran-
seutsatt og risiko-
eksponert. Økono-
miske nedgangsti-
der i distriktet for-
sterker dette bildet. 
 
Det er mange slike 
bedrifter i rogaland. 
En fusjon er ganske 
nylig gjennomført 
mellom to selskaper 
og hvor det også 


var inne et tredje 
selskap i prosessen. 
Hva kan innspares 
ved å slå sammen 
flere bedrifter? 


Universitetsfondet 
for Rogaland 


13,16 % Sikre et best mulig tilbud av un-
dervisning og forskning på uni-
versitetsnivå innen fagområder 
som dekker regionens behov, og 
som yter vesentlige bidrag til lan-
dets samlede kunnskapsbehov. 
Selskapet skal arbeide for at nød-
vendige bygg for slike formål blir 
reist. Selskapet skal medvirke til 
et nært samarbeid og samspill 
med offentlig og privat virksom-
het og lokalt næringsliv, å sikre 
kvalitet på et internasjonalt nivå 
og et bredt internasjonalt samar-
beid. Selskapet har ikke erverv 
som formål, og aksjeutbytte kan 
ikke utstedes. 


 Universitetsfondet 
har både en lokal 
og regionalfunksjon 
i utviklingen av un-
dervisnings- og 
forskningsvirksom-
het 
 
Nytt universitetssy-
kehus er besluttet 
lagt til Ullandhaug. 
Her vil fondsselska-
pet kunne få en ve-
sentlig rolle frem-
over. Fylkestinget 
har også bedt om å 
få vurdert et mulig 
utbyggingsselskap 
på Ullandhaug. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
(IKA) 


24,15 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  


 IKA skal flytte sin 
virksomhet til felles 
Arkivenes Hus på 
Ullandhaug. At flyt-
tingen faktisk gir 
økonomisk gevinst 
og at samlokalise-
ringsmulighetene 
hentes ut er sen-
tralt fremover.  
 
Selskapet står også 
overfor betydelige 
økte oppgaver om 
kommunereformen 
resulterer i flere 
nye kommuner.  
 


Digitaliseringsstra-
tegien og økt elek-
tronisk arkivføring 
har direkte konse-
kvenser for selska-
pet. 


IVAR 21,97 % Levere drikkevann til eierkommu-
nene, motta og behandle avløps-
vann fra eierkommunene, samt å 
motta og behandle avfall fra eier-
kommunene. Selskapet kan også 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeidsavtaler med kommuner, 
andre selskaper og virksomheter. 
Selskapet kan delta på eiersiden i 
andre selskaper, når dette ligger 
innenfor de rammer kommunelo-
ven og eventuelle andre lo-
ver/forskrifter angir for kommu-
nens deltakelse i selska-
per/forretningsdrift.  


 Risikobildet i sel-
skapet er sammen-
satt. Dette gjelder 
både selskapets 
økonomiske drift 
(selvkostbasert) og 
driftssikkerhet 
(trygg og rasjonell 
vannforsyning og 
avløpshåndtering).  
 
IVAR har et kre-
vende investe-
ringsprogram. Det 
planlagte pro-
grammet har gjort 
det nødvendig å 
utvide lånerammen 
fra 3 til 5 milliarder 
kroner. Eierkom-
munene stiller ga-
rantier. 
 
På hvilket grunnlag 
fattes investerings-
programmet? 
 
Gjennomførings-
tempo knyttet til 
investeringspro-
grammet er en ve-
sentlig risiko for 


eierkommunene, 
da avvik fra bud-
sjettet har dirkete 
økonomiske konse-
kvenser for geby-
rene til innbygger-
ne og selvkostfon-
dene i kommune-
ne. 
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Det er opprettet 
eget heleid datter-
selskap som ivare-
tar næringsdelen. 
Dette selskapet har 
investert i en rekke 
andre virksomheter 
(tilknyttede selska-
per). 


Multihallen og 
Storhallen 


32,50 % Oppføre, eie og drive mul-
ti/friidrettshallen i Sandnes og 
storhallen for fotball i Randaberg. 


 Økonomisk risiko 
er knyttet til å sty-
re aktivitet slik at 
det skapes egne 
inntekter. 
 
Sikring av sponsor-
inntekter og utleie 
til kommersielle 
aktører, er en vik-
tig og vesentlig ut-
fordring for selska-
pet. Utleie skal fo-
regå utenom kjer-
nesesongen til id-
retten. 
 
Gjeldsbelastningen 
er stor og det å 
greie nedbeta-
lingen av lån er 
viktig for å skape 


handlingsrom for 
fremtiden.  
 
Tilskuddene fra ei-
erkommunene ut-
gjør en vesentlig 
andel av inntekts-
grunnlaget i dag. 
Det skaper også 
sårbarhet for sel-
skapet når eier-
kommunenes øko-
nomi er presset. 
 
Dersom Sola får 
sitt eget anlegg 
(sykkelvelodrom), 
skal fremtidig sel-
skapsstruktur for 
«folkeanleggene» 
utredes. 


Opera Rogaland 50,00 % Gi regionens befolkning et tilbud 
om profesjonelle opera-, operet-
te- og musikkteaterforestillinger. 
Dette kan selskapet gjøre ved 
egenproduksjoner, ved koproduk-
sjoner med andre profesjonelle 
institusjoner eller ved formidling 
av andre profesjonelle tilbud. 


 Selskapet har be-
grenset økonomisk 
risiko for eierkom-
munene. Samtidig 
er selskapet av-
hengig av statlig og 
kommunalt til-
skudd, noe som 
gjør at utviklings-
muligheter er be-
grenset.  
 
Strategiplan for 
selskapet er ve-
sentlig å få forank-
ret hos eierkom-


munene for å ska-
pe nødvendig lang-
siktighet i selska-
pets innsats. 
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Renovasjonen 50,00 % Selskapet er eierkommunenes 
konsernselskap som eier datters-
elskaper for innsamling av hus-
holdningsavfall (egenregi) og an-
nenvirksomhet. Selskapet utvik-
les og drives som et korrektiv i 
markedet. 


 Selvkost- og næ-
ringsdelen er skilt 
ut i to heleide dat-
terselskaper. Det 
er flere slike sel-
skap i fylket. 
 
Selvkostdelen er 
selvkostvirksomhet 
(innsamling hus-
holdningsavfall) på 
vegne for eier-
kommunene (så-
kalt egenregi). Næ-
ringsdelen gjelder 
innsamling næ-
ringsavfall og er 
konkurranseutsatt. 


Rogaland Brann 
og Redning 


24,60 % Selskapet formål er å dekke alle 
kommunenes plikter, oppgaver 
og behov i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernlovens krav til 
kommunene, herunder: Ulykkes- 
og katastrofesituasjoner som 
brann, redning, drukning, akutt 
forurensing, nødalarmtjenester 
(110), Feiing og tilsyn med fy-
ringsanlegg, Aktivt arbeide med 
forebyggende tiltak mot brann og 
ulykker, Aktivt søke å selge tje-
nester knyttet til forebyggende og 


beredskapsrelaterte tjenester 
samt  Inngå samarbeidsavtaler 
med kommuner, andre selskaper 
og virksomheter. Selskapet kan 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeid med andre og etablere eg-
ne datterselskap når dette bygger 
opp om kjernevirksomheten. 


 Driftstilskudd fra 
eierkommunene 
har økt mye de sis-
te årene. Det kan 
her vises til ny 
brannstasjons-
struktur og nye 
sentrale bered-
skapskrav. Brann 
mener selv at be-
redskapskravene 
(tettheten) ikke er 
oppnådd. 


 
Tjenesteområdet 
som selskapet for-
valter på vegne av 
eierkommunene er 
i stor statlig utvik-
ling og vekst, uten 
at det tilsvarende 
følges opp med 
endringer i inn-
tektssystemet. 
Dette utfordrer ei-
erkommunenes 
økonomiske evne 
til å håndtere veks-
ten i driftstilskudd.  
 
Statlige krav ved-
rørende 110-
sentraler og tun-
nelsikkerhet kan få 
vesentlige økono-
miske konsekven-
ser for selskapet og 
dermed eierkom-
munene. Selskapet 
arbeider med å 
etablere et eget 
senter for tunnel-
sikkerhet. 
 
Det er usikkerhet 
omkring regelverk 
vedrørende særal-
dersgrenser. 


Rogaland Revi-
sjon 


15,90 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 


for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 


 Dagens organise-
ring kan medføre 


at det kompetan-
semessige for-
sprang som sel-
skapet har i mar-
kedet kan forvitre.  
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Det pågår en pro-
sess med Kommu-
nerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS (og 
gjerne flere kom-
munale revisjons-
enheter etter 
hvert) om en mulig 
sammenslåing og 
omdanning til sam-
virkeforetak. Saken 
skal behandles av 
kommunestyrene i 
eierkommunene i 
løpet av høsten 
2016. 
 
Det kan nevnes 
risikoer som mang-
lende like konkur-
ransemessige vil-
kår ved ettersom 
offentlig praksis 
ikke er likestilt med 
privat praksis. Det-
te forutsetter nok 
klarere kompetan-
sekrav til revisjo-
nen og at revi-
sjonsarbeidet un-
derlegges tilsyn av 
Finansdepartemen-
tet (selv om KMD 
regulerer innholdet 
i revisjonsarbei-
det). 


Sørmarka Fler-
brukshall 


23,55 % Oppføre, eie og drive kunstisba-
nen i Sørmarka. Selskapet skal 
dekke samtlige kostnader i for-
bindelse med driften av anlegget. 
Selskapet kan inngå samarbeids-
avtaler med andre kommuner, 
andre selskaper, andre virksom-
heter, organisasjoner og enkelt-
personer. Selskapet kan påta seg 
andre arbeidsoppgaver eierne og 
selskapet måtte bli enige om. 


 Samme som for 
Multihallen og 
Storhallen. 
 


     


 


 







Rogaland Revisjon IKS 


Overordnet analyse Plan for selskapskontroll - 23 - Sandnes kommune 


 
I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere enn kommuner/fylkeskommuner (typisk 


private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn uten at dette avtales med de 


andre eierne eller er vedtektsfestet. Det har i prinsippet ingen betydning hvor liten/stor de andre 


eiernes eierandeler er. 


 


Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Allservice 9,97 % Gjennom næringsvirksomhet å 
skape grunnlag for attføring av 
yrkeshemmede. Formålet med 
attføringsvirksomheten er avkla-
ring og kvalifisering med sikte på 
formidling til ordinært arbeidsliv 
eller utdanning. Bedriften kan 
også i begrenset omfang gi tilbud 
om varig sysselsetting for perso-
ner som ikke er aktuelle for åpent 
arbeidsmarked, eller for andre 
sysselsettingstiltak. 


 Samme som for 
Sandnes Pro-
Service. 
 


Attende 14,60 % Som arbeidsmarkedsbedrift skal 
selskapet stimulere til utvikling 
gjennom produksjon og tjenester 
som er verdiskapende for den en-
kelte og for samfunnet. Selska-
pets virkemidler er: produktutvik-
ling, tilrettelagt arbeid, tjeneste-
ytende arbeid, salgsvirksomhet, 
annen egnet næringsvirksomhet, 
tilstrebing av selvstendighet, 
medbestemmelse og ansvar for 
alle ansatte. 


 Samme som for 
Sandnes Pro-
Service. 
 


Lysefjorden Ut-
vikling 


1,60 % Utvikle Lysefjorden som attrak-
sjon og reisemål og bidra til næ-
ringsutvikling i og rundt fjorden 
samt hva hermed står i forbindel-


se, herunder å delta i andre sels-
kaper med lignende virksomhet. 


 I hvilken grad opp-
når selskapet det 
næringspolitiske 
formålet? 


 


Måltidets Hus 0,71 % Bistå regionens aksjonærbedrifter 
og organisasjoner, som direkte og 
indirekte er knyttet til produksjon 
og markedsføring av mat og drik-
ke, med konsulenttjenester og 
informasjonsutveksling, samt å 
arbeide for å forbedre dagens 
matvareprodukter ved å fokusere 
på råvarens kvalitet og kunnska-
per om denne opparbeidet gjen-
nom våre mattradisjoner. 


  


Nygaardshagen 
Parkering 


47,00 % Å eie, vedlikeholde og sørge for 
at det drives parkeringsanlegg i 
selskapets eiendom, gnr 111 bnr 
345 i seksjon 49 Sandnes Kom-
mune. 


 Selskapet har hittil 
hatt lav omsetning. 
En strategi for å 
markedsføre p-
anlegget bedre og 
øke bruken er ve-
sentlige oppgaver 
for styret fremover. 


Riskafjord 8,33 % Drive utleie av M/S Riskafjord II i 


chartertrafikk, utleie av selskaps-
lokale i rederiets lokaler i Hom-
mersåk, og salg av mat og drikke 
til sluttede selskaper. Bevaring av 
M/S Riskafjord II, og sjøhusene i 
henhold til antikvariske retnings-
linjer, og sørge for at selskapet 
har nok inntekter til å gi en for-
svarlig drift. 
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Ruten Parkering 
AS 


40,00 % Selskapets formål er å oppføre, 
eie og drifte av et offentlig parke-
ringsanlegg på Ruten i Sandnes, 
samt det som naturlig står i for-
bindelse med dette. 


 I forslaget til om-
råderegulerings-
plan Ruten, ligger 
det ikke til rette for 
realisering av p-
anlegget. Endelig 
vedtak om områ-
dereguleringsplan 
Ruten vil gi endeli-
ge avklaringer. 
Skal det ikke opp-
føres p-anlegg skal 
selskapet avvikles 
og påløpte utgifter 
gjøres opp mellom 
aksjonærene. 


SF Kino Stavang-
er/Sandnes 


17,85 % Kinematografvirksomhet, samt 
annen virksomhet som naturlig er 
knyttet til dette. Herunder skal 
selskapet: Tilby et allsidig utvalg 
av film basert på kvalitetskrite-
rier, vie filmtilbud til barn og 
unge spesiell oppmerksomhet, 
fremme respekt for filmen som 
kunstart og kinoen som kulturin-
stitusjon samt formidle kunnskap 
og informasjon om selskapets 
kulturelle virksomhet. 


 Hva er kommunens 
mål med selskapet 
(økonomisk 
og/eller kulturpoli-
tisk mål)? 
 
Drives selskapet 
mer effektivt med 
de private eierne? 
 
Det er nylig vedtatt 
eierstrategi overfor 
selskapet. Den 
konkretiserer sel-
skapets kjernevirk-


somhet og kjerne-
område, i tillegg 
fremgår kriterier 
for å ta investe-
ringsbeslutninger.  
 
Sandnes kommune 
har vurdert sitt ei-
erskap i selskapet 
og fått en ekstern 
verdivurdering av 
aksjene. Bystyret 
har vedtatt at eier-
skapet skal videre-
føres og utvikles. 
Eierstrategien er 
det sentrale red-
skapet i dette. 


Vagle Nærings-
park 


20,00 % Erverve, utvikle og avhende tom-
ter for næringsformål i det områ-
de som i kommuneplan for Sand-
nes kommune er benevnt Vagle 
GA N12, samt hva hermed står i 
forbindelse. 


 Selskapet er i en 
tidlig fase.  
 
Det er usikkert 
hvordan etterspør-
sel og priser for 
tomter blir i frem-
tiden. 
 
Overvekt av priva-
te eiere. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Biblioteksentralen 
SA 


- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 


  


Jæren Friluftsråd 
IS 


1/8 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 


  


Rogaland Kon-
trollutvalgssekre-
tariat IS 


- Tilby sekretariatstjenester til kon-
trollutvalget i kommunene som 
har inngått samarbeidsavtalen. 


 Sårbarhet i drift 
ved at det er få 
ansatte. 


Ryfylke Frilufts-
råd IS 


1/11 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 


  


     


  


Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Rennesøy, Sokndal, Lund, 


Bjerkreim, Gjesdal, Hå, Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Klepp og Time benytter 


seg av tjenestene fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS. Virksomheten eies av 


kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Strand, Randaberg og Rennesøy.  
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Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kom-


munens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselsk-


aper, tilknyttede selskaper etc.).8 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre og 


kommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten.  


 


Det er særlig disse selskapene som har datterselskaper mv.: 


 Lyse AS 


 IVAR IKS 


 Forus Næringspark AS 


Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - Utvalgte datterselskaper mv 


 


Blant de mest kjente selskapene er følgende: 


Av sentrale og viktige datterselskaper kan spesielt nevnes Lyse Elnett AS og Greater Stavanger AS.  


 


Lyse Elnett AS er eiernes nettselskap (med unntak for de eierne som har eget nettselskap).  


 


Selskapets vedtektsfestede formål 


Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker, 


være en kundeorientert aktør, tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjer-


nevirksomheten, drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt samt delta i andre selskap innen 


rammen av ovennevnte formål. 


 


Forus Næringspark AS og dermed også Greater Stavanger AS har tre eiere (Stavanger, Sandnes og 


Sola). Mange andre kommuner er imidlertid partnere i Greater Stavanger AS og har medlemmer i styret. 


Det er pr. dato 14 partnerkommuner samt Rogaland fylkeskommune.  


 


Selskapets vedtektsfestede formål 


Initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Stavanger-regionens posisjon som en konkurran-


sedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapingsevne, herunder inkludert leveranse av næringsut-


viklingstjenester og markedsføringstjenester. Selskapet kan også delta i andre selskap med samme for-


mål. Selskapet skal ikke gi utbytte og eventuelt overskudd skal hvert år tillegges selskapets formue. 


Morselskap Datterselskaper mv 


Lyse AS 


 


Lyse Elnett AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse Dia-


log AS, Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, 


Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, 


Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS, Forus 


Energigjenvinning 2 AS, Lyse Sentralnett AS, Skangass AS, Lyse 


Kraft AS, Sira Kvina Kraftselskap DA 


IVAR IKS IVAR Næring AS, Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjen-


vinning 2 AS 


Forus Næringspark AS Greater Stavanger AS (Stavangerregionen Næringsutvikling AS), 


Ipark Eiendom AS, Forus Utvikling AS 


 


                                                      
8 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 
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Det er i perioden 2004-2015 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 11 av 


kommunens selskaper. Lyse AS har hatt to selskapskontroller i perioden. 


 


En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselska-


per. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunk-


tet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i 


disse selskapene.  


 


Tabell 3 Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Sandnes kommune9 
(inkludert kontroller av kommunale foretak hvor vi har fulgt samme mal) 


 


Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: 


 2005: Allservice AS 


 2005: Sandnes Pro-Service AS 


 2007: Sandnes tomteselskap AS  


 2008: Lyse Energi AS 


 2010: IVAR IKS 


 2010: Sørmarka Flerbrukshall IKS 


 2010: Forus Næringspark AS 


 2011: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 


 2011: Nord-Jæren Bompengeselskap AS 


 2013: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 


 2015: Lyse AS 


 


Vi hadde i 2016 en forvaltningsrevisjon av kommunens samfunnsplanlegging. Denne gikk på Forus Næ-


ringspark AS sin funksjon og rolle i dette arbeidet. 


 


Gjennomført av andre:  


 2011: Rogaland Revisjon IKS (Utført av ReVisor AS) 


 


Forvaltningsrevisjoner (kommunale foretak) 


 2014: Sandnes tomteselskap KF 


 


Det er under arbeid en ny selskapskontroll av IVAR IKS. Kontrollen tar også for seg 


datterselskaper mv. Dette gjelder bl.a. energigjenvinningsselskapene. 


 


 


                                                      
9 Selskapskontroller ble hjemlet i kommuneloven fra 01.07.04. Kontrollene er blitt samordnet med de andre kommunale 
eierne. Allservice AS hadde også private eiere, men hvor vi fikk innsyn fra ledelsen i selskapet. Rapporten her kunne 
imidlertid ikke offentliggjøres på vanlig måte av hensyn til de private eierne. Lyse Energi AS og Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS heter i dag Lyse AS og Rogaland Brann og Redning IKS. Sandnes tomteselskap KF er en omdanning av 
Sandnes tomteselskap AS. Dette skjedde i 2008. 
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Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding med overordnede prinsipper for eiersty-


ringen og oversikt over selskapene. Siste versjon er fra 2014. Kommunen har planer om 


å utarbeide en eierportal på sine nettsider hvor det er informasjon om eierskapsmel-


dingen og selskapene. 


 


Vi hadde i 2014 et eierskapsforvaltningsprosjekt for kommunen. Dette omhandlet 


kommunens eierskapsmelding og eieroppfølgingen av alle kommunens selskaper og 


var en ren eierskapskontroll.  


 


 


 


Forslag settes opp av KU ved deres behandling av denne analysen. 
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