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SAMMENDRAG
Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med bystyrets vedtak og forutsetninger. Det
ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap)
følges opp rent praktisk. Dette omfatter også hvordan kommunen har oppfylt KS sine
anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse. Kommunen vil nå tilstrebe å praktisere
de anbefalingene som der er angitt. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av
intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter.
Kommunen er direkte eier i 26 selskaper. De fleste av selskapene er aksjeselskaper (14
selskaper) og interkommunale selskaper (7 selskaper). Formålene spenner over flere
typer virksomheter, men de er primært regionalrettet. I tillegg har kommunen fem
kommunale foretak og er med i mange foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser
er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas.
Bystyret vedtok ny eierskapspolitisk strategi (tidligere kalt eierskapsmelding) i mai
2014. Den forrige er fra 2007. Det legges nå opp til revidering av strategien en gang i
valgperioden. Dette skal være med på å gi et langsiktig og forutsigbart eierskap. Selskapsdelen (presentasjonen av selskapene) utarbeides for seg som en årlig eierskapsberetning (første gang i juni 2014). Det fokuseres her på resultater av eierskapet (selskapenes tjenesteproduksjon og økonomi/risiko).
Vi har ingen anmerkninger til strategien. Denne tar for seg kommunens eierskapspolitikk og har med seg det som kan forventes av en eierskapsmelding. Skillet mellom politisk behandling av eierskapspolitikken og rapporteringen av selskapene legger til rette for en grundig politisk behandling. I dette ligger også en nærmere vurdering av i
hvilken grad kommunen skal avvikle/etablere selskaper og hvilken selskapsform det
skal være. Valg av selskapsform avhenger av økonomiske, risikomessige og styringsmessige forhold.
Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)?
Føringene gjelder kommunens eierstrategier som skal ivaretas av kommunens eier- og styrerepresentanter i selskapene. Det er etablert tydelige føringer på et overordnet nivå. For enkelte
selskaper er det også etablert tydelige føringer på et detaljert nivå.
Eierskapspolitisk strategi (med overordnede eierstrategier) må vedtas av bystyret, og
eierstrategiene vil derfor bli gjort kjent for hele det politiske miljø. Kommunens eierskapspolitikk er imidlertid et ganske stort dokument og hvor det defineres nærmere
hva som ligger i de overordnede eierstrategiene. Det er derfor viktig med tilstrekkelig
opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til kommunens folkevalgte og dens andre eier- og styrerepresentanter. Rådmannens planlagte kortversjon av eierskapspolitisk strategi vil her være et godt tiltak.
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Kommunens overordnede eierstrategier er i store trekk like de andre kommunene i
den interkommunale eierskapsgruppen i Sør-Rogaland (Stavanger, Sola, Rogaland fylkeskommune mv.). Kommunene i eierskapsgruppen utgjør eiermajoriteten i mange
selskaper. Disse selskapene vil derfor kunne forholde seg til felles overordnede eierstrategier. Det er imidlertid visse forskjeller i eierkommunens utbyttepolitikk.
Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, Rogaland Revisjon IKS og to av kommunens fem kommunale foretak. Utarbeidelsen ble foretatt i
samråd med selskapene, og alle medlemmer av eierorganene og styremedlemmer har
vært involvert i prosessen. Forslag til eierstrategi for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er
fullført og er nå under politisk behandling i eierkommunene. Arbeidet ned eierstrategi
for Forus Næringspark AS er under arbeid. De fleste selskaper vil etter hvert få utarbeidet en eierstrategi.
Det er i perioden 2005-2013 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 11 av
kommunens selskaper. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over utførte selskapskontroller. Selskapskontroll (med forvaltningsrevisjon) kan kun foretas av heleide kommunale selskaper, dersom dette ikke avtales med andre eiere eller er vedtektsfestet.
Ledelsen i deleide selskaper kan likevel gi innsyn, men rapportene vil da ikke kunne
offentliggjøres på vanlig måte av hensyn til de private eierne. Det er i liten grad utført
selskapskontroller av deleide selskaper.
Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder føringer og rapporteringer mellom bystyret og eierrepresentantene?
Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?
Vi har enkelte merknader til reglene og rutinene.
En rekke eierskapssaker må iht. lovreglene behandles av bystyret eksempelvis etablering og avvikling av selskaper. Andre saker kan delegeres. Enkeltsaker av uvanlig art
eller stor strategisk betydning vil imidlertid fremmes til bystyret i forkant av behandling i eierorganet. Bystyret ved ordfører kan ellers binde/instruere kommunens eierrepresentanter. Dette skjer gjennom formøter. På denne måten avklares det på forhånd
hva som er kommunens standpunkt i sakene. Ordningen med formøter er obligatorisk
etter kommunens nye eierskapspolitiske strategi.
Formannskapet er kommunens utvalg for eierstrategier. Dette gjelder både overordnede og selskapsspesifikke eierstrategier. Sakene skal endelig behandles av bystyret
grunnet deres prinsipielle og strategiske karakter. Formannskapet avholder også kontaktmøter med kommunens selskaper.
Den direkte eierstyringen skal utøves gjennom de formelle eierorganene. Det kan til tider være behov for uformelle eiermøter med selskapene. Slike eiermøter avholdes
gjerne med tanke på en nærmere diskusjon av enkeltsaker av prinsipiell eller av stor
betydning. Ordførere og rådmenn er da vanligvis til stede.
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Uformelle eiermøter kan ikke frata det formelle eierorganet sin beslutningsmyndighet
etter lovreglene. Hovedregelen i kommunen er at representantskapet deltar på de
uformelle eiermøtene ved et såkalt utvidet representantskapsmøte. Et unntak i så måte,
er Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hvor de lovlig valgte representanter har følt seg tilsidesatt av slike uformelle eiermøter. Eierrepresentantene i Brannvesenet Sør-Rogaland
IKS har ikke vært involvert under prosessen med spesifikk eierstrategi og ny brannstasjonsstruktur. Saken med forslag til eierstrategi er lagt frem for representantskapet i
selskapet sammen med forslag til ny brannstasjonsstruktur og ajourført selskapsavtale.
Utfallet av representantskapets behandling og saksprotokoll inngår i den samlede saken som nå er til behandling i eierkommunene.
Kommunen har ikke egne nettsider om eierskapsforvaltningen, men rådmannen satser
nå på å etablere en egen eierportal. Formålet med portalen er at den skal fungere som
informasjons- og oppslagsdel for bystyret og de valgte representantene. Portalen vil gi
informasjon om kommunens eierskap og selskaper. Den vil også være tilgjengelig for
offentligheten. Ettersom nettløsningen her enda ikke er klar, er det imidlertid usikkert
hvordan eierportalen vil fremstå.
Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper
Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper kan sies å være i tråd med bystyrets vedtak og forutsetninger når det gjelder selve sakene, men vi har bemerkninger til en rekke andre forhold.
I selskapene IVAR IKS, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Renovasjonen IKS og Forus
Næringspark AS har kommunen mange eierrepresentanter. Mange eierrepresentanter
fra samme eierkommune i ett selskap synes unødvendig. Det gir også utfordringer
med å få samlet alle representantene samtidig på de aktuelle eiermøtene. Vi ser ut fra
eierskapsprotokoller 2013 at det året var ganske store forfall. Forfallet kan nok delvis
tilskrives at representantene vet at de er flere. Kommunen kan imidlertid sikre seg den
samme eierstyringen ved én representant. Dette må da fremgå av vedtektene/selskapsavtalene dvs. samordnet med de andre eierkommunene. En slik løsning vil nå bli foreslått for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.
Spesielt om styreutnevnelsen
Det er stort sett bystyret som oppnevner kommunens kandidater til styrene i selskapene, mens selve styreutnevnelsen foretas av eierorganet. Det er mange hensyn/krav
som her må hensynstas. De viktigste er vurderinger av kandidatenes habilitet og kompetanse. I tillegg må det hensynstas kjønnsfordeling iht. lovreglene.
De enkelte eierkommuner vil vanligvis ha sin egen valgnemnd i forbindelse med alle
styreutnevnelser samlet, så også i Sandnes. Det foretas her vurderinger av styremedlemmenes habilitet og kompetanse generelt, men det er gjerne ikke særskilte vurderinger av styremedlemmenes habilitet og kompetanse for det aktuelle selskap. Habilitets- og kompetansevurderinger er viktige med tanke på selskapene. Kommunens eierskapspolitiske strategi og KS sine anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse trekSELSKAPSKONTROLL
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ker også dette frem. I den nye eierskapspolitiske strategien har det blitt lagt mye mer
vekt på habilitets- og kompetansevurderinger enn i den forrige eierskapsmeldingen.
Eier- og styrerepresentanter i viktige selskaper
Det er spesielt selskapene Lyse Energi AS, IVAR IKS, Forus Næringspark AS og Brannvesenet
Sør-Rogaland IKS som kan trekkes fram som viktige selskaper. Disse selskapene produserer viktige tjenester som går på kommunens infrastruktur og beredskap, og Lyse Energi AS bidrar
også med store økonomiske overføringer. Disse selskapene har også mange datterselskaper mv.
Eierorganet i et datterselskap vil normalt være styret i morselskapet. Kommunens andre selskaper - med unntak for det kommunale foretaket tomteselskapet - har lite av datterselskaper mv.
Eier- og styrerepresentantene har ulike roller når det gjelder selskapene, som hhv. eiers
og selskapets representant. Det er viktig at disse rollene ikke blandes. Dette forholdet
synes å være ivaretatt av kommunens representanter i de nevnte selskapene. Datterselskaper mv. følges opp på et overordnet nivå. Heleide datterselskaper er for øvrig gjerne så tett sammensveiset med morselskapet, at de kan ses på som en enhet.
Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av
virksomheten hvor oppfølging med egne regnskap og rapporteringer anses hensiktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg kan
det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap foretas
av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Dette
trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i
andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morselskapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen.
Det er i all hovedsak deler av driften som er plassert i datterselskaper mv. Eieroppfølgingen av disse selskapene vil derfor i mindre grad omfatte politiske saker. Datterselskapet Greater Stavanger AS er et viktig redskap for regionens næringsutvikling og
hvor politikk løpende er på dagsorden. Selskapet har imidlertid en tung politisk representasjon i styret og større politiske saker vil komme opp til behandling i bystyret.
Greater Stavanger AS er et heleid datterselskap av Forus Næringspark AS.
De spesifikke eierstrategiene definerer eiernes forventninger til selskapenes risikoeksponering (moderat risiko). Lyse (konsernet) skal ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet ikke kan imøtekomme aksjonærenes forventninger til
utbyttenivå. IVAR skal ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet ikke evner å ivareta sitt formål på en tilfredsstillende måte. Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapenes kjernevirksomhet, skal være
gjenstand for en særskilt risikovurdering, og for Lyse skal også bedriftsforsamlingen
vurdere denne. Vi ser imidlertid også for oss en politisk behandling hos eiernes øverste
organ når selskapene vil foreta særlig store investeringer da slike investeringer påfører
eierne en vesentlig økonomisk risiko. Eierne i Lyse har ikke gitt helt klare føringer om
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hvilke aktiviteter som selskapet (gjennom sine datterselskaper mv.) kan investere i. Slike føringer kan vurderes.
Vi har i intervjuene også spurt styrerepresentantene om styret har foretatt noen egenevaluering. Både i kommunens forrige og nye eierskapspolitiske strategi fremkommer
det at styret skal evaluere sitt arbeid. Dette er også i tråd med KS sine anbefalinger om
eierstyring og selskapsledelse. Styret i Lyse Energi AS har styreevaluering på dagsorden hvert år, mens styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hadde egen styresak om
styreevaluering i 2012. Styrene i de to andre selskapene hadde også foretatt en styreevaluering, men uten at dette var en egen styresak eller dokumentert på annen måte.
Opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse
En obligatorisk ordning gir de folkevalgte innsikt i de ulike roller man innehar, både
som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Dette vil være med på å sikre
at beslutninger blir tatt i rett organ og hindrer en uheldig rolleblanding. Kommunen
har grunnleggende opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte. Dette er en del av folkevalgtopplæringen etter valget. En grundigere og hyppigere opplæring vil være å foretrekke. Dette er også i tråd med KS sine anbefalinger
og kommunens nye eierskapspolitiske strategi.
Vi gir følgende anbefalinger
 Kommunen bør redusere antallet eierrepresentanter i selskaper hvor det er mange
eierrepresentanter. Dette må da skje samordnet med de andre eierkommunene.


Styreutnevnelser i det enkelte selskap bør foretas på grunnlag av en valgkomité
hvor det foretas særskilte habilitets- og kompetansevurderinger av styrekandidatene. En slik valgkomité kan med fordel samordnes av eierne. Dette vil være med på
å sikre en bred kompetanse i styrene.



Styrene bør årlig foreta en egenevaluering som dokumenteres.



Bystyret bør behandle selskapenes planer for særlig store investeringer.



Opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte bør
styrkes med et eget årlig opplegg. Det er her viktig også å få med eier- og styrerepresentanter fra administrasjonen og eventuelt andre.
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HØRINGSUTTALELSER
Vi mottok kommunens høringssvar 30.05.14 fra rådmannen.
Rådmannen mener det er en viktig rapport som er fremlagt og at eierskapskontrollen,
som den obligatoriske delen av selskapskontroll, er utført for Sandnes. Samlet sett er
rådmannen tilfreds med resultatet av kontrollen, og merker seg områdene hvor prioritering av forbedringsarbeidet bør rettes inn.
I utarbeidelsen av høringsuttalelsen har eier- og styrerepresentanter i Lyse Energi AS,
IVAR IKS, Forus Næringspark AS og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS blitt konsultert,
slik at disses synspunkter også fremkommer som integrert del av høringsuttalelsen
nedenfor.
Rogaland Revisjon IKS gir kommunen fem konkrete anbefalinger. Disse kommenteres
punktvis nedenfor. I tillegg velger rådmannen å kommentere bruk av eiermøter og
kontaktmøter:
Kommunen bør redusere antallet eierrepresentanter i selskaper hvor det er mange eierrepresentanter. Dette må da skje samordnet med de andre eierkommunene.
I flere av IKS’ene er representantskapet blitt et stort organ. Rådmannen er enig i at det
bør sees på dagens praksis med mange eierrepresentanter fra samme eierkommune. Et
stort representantskap kan være vanskeligere å få fulltallig med faste medlemmer. Erfaringene som rådmannen gjør seg er at det sjelden avholdes møter utover de to faste
møtene for hhv. behandling av økonomiplan med årsbudsjett og årsregnskap med årsberetning. Rådmannen mener at det bør sees på hvordan eierorganet i IKS’ene kan vitaliseres. Av hensyn til den økonomiske risiko som selskapsformen har for kommunene er et aktivt eierorgan vesentlig. Dagens praksis kan medføre at eierorganet blir for
perifert ift selskapets behov for strategiske og langsiktige spørsmål. For store IKS’er
som er i omstilling og utvikling kan en mulighet være å ta i bruk resultatmål/nøkkeltallsbasert kvartalsrapportering, slik det praktiseres i flere store AS. Det kan bidra til en
vitalisering av eierorganet og styrke dets rammebetingelser for å utøve ansvaret for
store strategiske saker som er tillagt eierne å avgjøre. Representantskapet vil slik også
få et bedre grunnlag for å foreta strategiske prioriteringer ifm behandling av økonomiplan og av årsresultatet inkl. disposisjoner. Oppgaver og ansvar som tilligger styret, er
ikke en del av dette, men det kan bidra til å styrke forutsigbarhet i rammebetingelsene
for styrets arbeid. Tydelighet i oppgave og ansvarsfordelingen er særlig viktig når et
selskap er i en omstilling, stor utviklingsfase etc.
I forslaget til revidert selskapsavtale og eierstrategi for IKS Brann foreslås nå utfra disse grunnene at representantskapet skal bestå av 1 medlem fra hver deltakerkommunene fra neste valgperiode. Til grunn for anbefalingen ligger bl.a. flere drøftinger med
styret i selskapet. Rådmannen er av den oppfatning at dette kan styrke kommunens
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utøvelse av eierskapet i selskapet. Samtidig muliggjør det økt politisk involvering i
forkant, ved at saker av stor betydning og eller uvanlig art kan drøftes/behandles av
formannskap/bystyre.
Endringsforslaget knyttet til IKS Brann har vært behandlet av selskapets styrende organ og forslaget er anbefalt. Saken er nå under politisk behandling i eierkommunene.
Denne behandlingsprosessen vil være nyttig mht. å få de totale vurderingene av løsningene. Med et positivt utfall, vil det kunne gi et grunnlag for også å arbeide frem tilsvarende løsninger i de andre IKS’ene sine representantskap, herunder behandling av
formelle endringer i selskapsavtalene.
Styreutnevnelser i det enkelte selskap bør foretas på grunnlag av en valgkomité hvor det foretas
særskilte habilitets- og kompetansevurderinger av styrekandidatene. En slik valgkomité kan med
fordel samordnes av eierne.
Kommunen har vedtatt prinsipielt at oppnevning av styrer i selskapene skal skje etter
innstilling fra valgkomité til eierorganet. Valgkomitéen oppnevnes av eierorganet og
får også sitt mandat der. Pr d.d. er ikke denne ordningen implementert i alle selskapene, men målet fastholdes. Der styret velges for 2 år er det en særlig viktig for valgkomitéen å sikre at ikke hele styret skiftes samtidig. Kontinuitet er også et av kriteriene som
en valgkomité bør vektlegge.
Når det gjelder kommunens fremme av kandidater skjer dette av bystyret, etter innstilling fra valgnemnda. Det er i valgnemnda sitt arbeid at kontakten med valgkomitéen
bør etableres slik at det fremmes nok kandidater fra hver av kommunene til å oppfylle
vilkårene. Samtidig vil det gjøre det mulig at oppnevningen fra bystyret kan gjelde for
4 årsperioden, selv om det er nyvalg etter 2 år. Staten praktiserer at det fremmes dobbelt så mange kandidater som staten har av representanter. Samlet forslag til statens
kandidater er satt sammen utfra bl.a. kriterier om kjønnsbalanse, kompetanse, erfaring.
En slik løsning kan både forenkle og målrette valgkomitéen i et selskap sitt arbeid, slik
at innstillingen kan fremmes i tråd med kriteriene eierorganet har satt for styresammensetning for aktuelt valg. Kriteriene varierer og bør hensynta selskapets behov, er
behovet et styre med god kompetanse på strategi og utvikling, på internkontroll eller
på tett oppfølging av den operative virksomheten mv.? Både et AS og et IKS endrer seg
over tid mht. de selskapsmessige utfordringer det står overfor.
Representantskapet i Opera Rogaland IKS ble nylig konstituert og det er valgt en valgkomité til å forestå arbeidet med innstilling til selskapets styre. Av prosedyren som er
fastsatt for valgkomitéens arbeid fremgår her at det skal oppnevnes en mann og en
kvinne med varamedlemmer fra kommunen, selv om Sandnes har kun 1 styremedlem.
Videre at det skal fremlegges CV for samtlige kandidater. Prosedyren er etablert for å
sikre oppfyllelse av kompetansekrav, erfaring, kjønnsbalanse mv. i forslaget til styret
som valgkomitéen fremmer for representantskapet. Etter rådmannens vurdering bør
denne løsningen søkes etablert som en fast prosedyre i alle selskapene kommunen er
eier i.
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Styrene bør årlig foreta en egenevaluering som dokumenteres.
Styrene sine egenevalueringer er rådmannen enig i at prioriteres. Evalueringen er også
et godt grunnlag for styret som team til å gi valgnemnda innspill om behovene selskapet har ved nyvalg av styret.
Bystyret bør behandle selskapenes planer for særlige store investeringer.
Når det gjelder saker av uvanlig art og stor betydning praktiserer kommunen at disse
fremmes for bystyret før behandling. Ofte er da et felles arbeid mellom kommunene i
saksforberedelsen. Denne praksisen videreføres. Omfanget og type saker vil imidlertid
variere med selskapstypen. I et IKS hvor kommunene er prorata økonomisk ansvarlige
er det et definert behov for at slike saker behandles i forkant i kommunene, slik at konsekvenser og risiko kan sees i sammenheng med kommunens totale økonomiske situasjon. Justeringer i IKS loven som har tatt inn bestemmelser om begrensninger i selskapets disposisjoner dersom en deltakerkommune er omfattet av ROBEK reglene, bekrefter dette. I et AS er forholdet annerledes. Etter aksjeloven skal eierstyringen foregå i
generalforsamlingen, ev. bedriftsforsamlingen og understøttet av vedtekter, aksjonæravtalen og ev. eierstrategier. Styret er tillagt oppgavene med å utøve ledelsen av selskapet og har et definert personlig ansvar. I Lyse er behandling av store strategiske saker, om investeringer, om restrukturering mv. lagt til bedriftsforsamlingen. Den er
også gitt et ansvar for å føre tilsyn med styret og adm. direktør sin forvaltning av selskapet (aksjonæravtalen § 11). Av 66 medlemmer er det 44 aksjonærvalgte. Disse representantene har en sentral oppgave i å utøve eierrollen i store og strategiske saker i
bedriftsforsamlingen. Forutgående behandling i eierkommunen og samarbeid eierkommunene i mellom i slike type saker styrker eierutøvelsen fra kommunen og gir selskapet forutsigbarhet.
Opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte bør styrkes med et
eget årlig opplegg. Det er her viktig også å få med eier- og styrerepresentantene fra administrasjonen og eventuelt andre.
Rådmannen har i sitt forslag til eierpolitisk strategi foreslått tiltak for å styrke opplæringen og bystyret i sin behandling av saken den 20.05.2014 godkjente dette. I tillegg vil
det bli etablert en eierportal på kommunens nettside, der relevant informasjon gjøres
tilgjengelig for bystyret og de valgte representantene. I vedleggsdel til eierpolitisk strategi foreligger en ren oppslagsdel knyttet til de ulike selskapsformene. Den vil også bli
gjort tilgjengelig i portalen.
Når det gjelder opplæring, er det det rådmannens vurdering at like viktig som å bidra
til å bygge trygghet i selve rollen som styremedlem, medlem i eierorganet formelt, er
også kunnskap om selskapenes virksomhet og sammenhengen med kommunens øvrige virksomhet.
Å få frem helhetsperspektivet i oppgavene som utføres er vesentlig for at eierskapsutøvelsen reelt er en integrert del av virksomheten i Sandnes kommune – som konsern.
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Eiermøter og kontaktmøter
Rådmannen er av den oppfatning at eiermøte i et selskap er nødvendig når store strategiske saker om investeringer, restruktureringer, andre saker av stor betydning er under arbeid i selskapet. Eiermøtet har ingen beslutningsmyndighet eller formell rolle,
men det kan være en viktig arena for kunnskapsdeling og meningsutveksling i forberedelsen av saker. Både i IVAR IKS og Lyse har eiermøte blitt brukt i slike saker mens
saken ennå var til behandling i selskapet. Når selskapet hadde behandlet saken, ble
den oversendt den til eierkommunene for politisk behandling. I stor grad samarbeider
eierkommunene administrativt om slike saker.
Rådmannen mener prinsipielt at i IKS’ene bør både representantskapets medlemmer
og styret delta i eiermøte. Rådmannen merker seg synspunktene som fremkommer fra
eierrepresentantene i IKS Brann om dette spørsmålet, og har orientert rådmannsgruppen som arbeider med saken om ny brannstasjonsstruktur om dette. I saken som er til
behandling i eierkommunene til IKS Brann er dette forholdet nærmere omtalt.
Når det gjelder kontaktmøter, er rådmannen av den oppfatning at et årlig kontaktmøte
med selskapets styreleder og daglige leder hvor det orienteres generelt om virksomhet
er nyttig. Samtidig er rådmannen opptatt av at det skal informeres om slikt møte i forkant og gis tilbakemelding i etterkant, til formannskapet. At eier- og styrerepresentanter som ikke sitter formannskapet er tilsvarende orientert vil rådmannen følge opp.
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RAPPORTEN
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Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med bystyrets vedtak og forutsetninger. Det
ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap)
følges opp rent praktisk.
Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares:


Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)?



Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder føringer og rapporteringer mellom bystyret og eierrepresentantene?



Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?

Bakgrunnen for eierskapskontrollen er kommunens plan for selskapskontroll som
prioriterer en obligatorisk eierskapskontroll. Slik eierskapskontroll følger av kommunelovens § 77.5.

Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller
utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.
Ved denne eierskapskontrollen er det tatt utgangspunkt i følgende kilder:


Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder
o Kommunens eierskapspolitiske strategi1
o Motiver for eierskap, prinsipper for godt og aktivt eierskap2 og regler for eierstyring (dette fremkommer av kommunens eierskapspolitiske strategi)



KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper

Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjemaer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg.
Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok.

Dette ble tidligere kalt eierskapsmelding.
I kommunens eierskapsmelding (2007) ble det brukt betegnelsen godt eierskap. Den nye betegnelsen medfører ikke
noen realitetsendringer.
1
2
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Rapporten dreier seg i hovedsak om aksjeselskaper og interkommunale selskaper kommunen
har eierandeler i, og eierrepresentantenes oppfølging av selskapene. Kommunen har lite av andre
selskapsformer. Dette omfatter kun et fåtall selskaper (fem selskaper) med mange eiere/deltakere
og som ikke produserer viktige kommunale tjenester. Rapporten omfatter videre mest det direkte
eierskapet (selskapene). Det vil fremgå av teksten når vi omtaler andre selskaper.

Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan kommunen kan velge å organisere sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens
organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller andre eiere. Muligheten til eierstyring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover.
Figur 1 Kommunal virksomhetsorganisering
Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert)

Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og konkurranseeksponering. IKS-formen kan anses godt tilpasset for
virksomheter som håndterer kommunale oppgaver i egenregi for eierne (deltakerne)
og det er ellers ikke er aktuelt med fortjeneste/utbytte (typisk virksomheter som driver
med kultur, idrett eller under selvkostregimet). Dersom det drives næring med fortjeSELSKAPSKONTROLL
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neste/utbyttemuligheter i et IKS, vil dette gjerne være skilt ut i heleide datterselskaper
som er aksjeselskaper.
Etableringen av kommunale foretak vil gjerne begrunnes i flere forhold. Stikkord kan
sies å være ansvarliggjøring, synliggjøring, rolleforståelse, innsparinger, samt å hindre
kryssubsidiering. Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte
formål. Dette kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art.

Kommunen er direkte eier i 26 selskaper. De fleste av selskapene er aksjeselskaper (14
selskaper) og interkommunale selskaper (7 selskaper). Det er tre interkommunale
sammenslutninger og to selskaper med andre selskapsformer.

O V E RS I K T O V E R K O M M U N E N S S E L S K A PE R ( D I R E K TE E IE RS K A P )
Tabell 1 Kommunens selskaper (direkte eierskap)3
Selskaper hvor kommunens eierandeler er > 10 %
Selskap

Eierandel

Sandnes Pro-Service AS

83,33 %

Renovasjonen IKS

50,00 %

Forus Næringspark AS

49,00 %

Nygaardshagen Parkering AS

47,00 %

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

35,00 %

Multihallen og Storhallen IKS

32,50 %

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

24,50 %

Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS

24,15 %

Sørmarka Flerbrukshall IKS

23,55 %

IVAR IKS

21,59 %

Vagle Næringspark AS

20,00 %

Lyse Energi AS

19,53 %

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

17,85 %

Nord-Jæren Bompengeselskap AS

16,67 %

Rogaland Revisjon IKS

15,90 %

Attende AS

14,60 %

Universitetsfondet Rogaland AS

13,16 %

Tabellen viser at kommunen har store eierandeler i de fleste viktigste kommunale selskapene i regionen.
Kommunen har mindre eierandeler i 9 selskaper. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over alle kommunens selskaper (direkte eierskap).

I tillegg har kommunen fem kommunale foretak. Den er også involvert i mange foreninger, stiftelser og legater. En oversikt over disse er vist i vedlegg.4 For stiftelser kan
kommunen være oppretter, ha rett til styrerepresentasjon eller yte økonomisk støtte.

Kommunen vurderer mulig salg av sin eierandel i SF Kino Stavanger/Sandnes AS Bystyret har 25.03.14 vedtatt å stifte
Opera Rogaland IKS (50 %) og Ruten Parkering AS (40 %). Begge selskapene er p.t. under etablering.
4 Oversikten er ikke uttømmende. Foreninger, stiftelser og legater er spredt over hele kommunens organisasjon.
3
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Selskapskontroller
Det er i perioden 2005-2013 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 11 av
kommunens selskaper. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over utførte selskapskontroller. Selskapskontroll (med forvaltningsrevisjon) kan kun foretas av heleide kommunale selskaper, dersom dette ikke avtales med andre eiere eller er vedtektsfestet.5
Ledelsen i deleide selskaper kan likevel gi innsyn, men rapportene vil da ikke kunne
offentliggjøres på vanlig måte av hensyn til de private eierne. Det er i liten grad utført
selskapskontroller av deleide selskaper.
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. Av formålene kan det spesielt nevnes energi, VAR (vann, avløp
og renovasjon), eiendomsutvikling, næringsutvikling, brannvern, samt idretts- og kulturformål. Det kan dessuten tas med arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper.
Vi har i vedlegget med oversikt over alle kommunens selskaper (direkte eierskap) også
tatt med en kort informasjon om selskapenes formål, samt selskapenes driftsinntekter
og eiendeler (balanseverdier) for 2012.

I N D I R E K T E E IE RS K A P ( D A T T E R S E L S K A PE R MV .)
Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kommunens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselskaper, tilknyttede selskaper etc.).6 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 Energi AS



IVAR IKS



Forus Næringspark AS



Sandnes tomteselskap KF

Heleide selskaper er selskaper eid kun av kommuner eller fylkeskommuner. Det kan kreves innsynsrett for revisor i
disse selskapene iht. kommunelovens § 80.
6 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselskapet). Det vises til aksjelovens § 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
regnskapslovens § 1-4.
5
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Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - utvalgte selskaper

Oversikten har med datterselskaper, datterdatterselskaper og kjente tilknyttede selskaper.
Morselskaper

Datterselskaper mv

Aksjeselskaper og interkommunale selskaper
Lyse Energi AS7
(27 selskaper)

Lyse Infra AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse AS,
Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, Lyse
Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, Telekom
Holding AS, Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning
AS, Forus Energigjenvinning 2 AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS, Jørpeland Kraft AS, Lyse Sentralnett AS, Viken Fibernett
AS, Skagen Fiber AS, Skangass AS, Altibox Danmark AS, Stayon
AS, Lyse Kraft AS, Dalane Breiband AS, Sira Kvina Kraftselskap DA

IVAR IKS
(6 selskaper)

IVAR Næring AS, Sør Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR AS), Forus
Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning 2 AS, Stølskraft AS,
Minorga Vekst AS

Forus Næringspark AS
(4 selskaper)

Greater Stavanger AS (Stavangerregionen Næringsutvikling AS),
Forus Utvikling AS, Ipark Eiendom AS, Ipark Eiendom Parkering AS

Sandnes tomteselskap KF
(7 selskaper)

Brattebø Gård AS, Kleivane Utbyggingsselskap AS, Sandnes Øst
Utvikling AS, Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS, Sørbø Hove AS,
Kvelluren Næringseiendom AS, Sandnes Indre Havn Infrastruktur
AS

Tabellen viser at de nevnte selskapene har mye aktivitet/drift i datterselskaper mv.
Vi har i vedlegg tatt med en nærmere oversikt over kommunens indirekte eierskap. Dette utgjør 52 selskaper. Selskaper hvor det er mindre eierandeler er ikke med.

K O M MU N A L E F O RE T A K , F O RE N I NG E R O G S T IF TE L S E R
Ved kommunale foretak vil kontrollutvalget ha samme ansvar og myndighet som
overfor andre deler av kommunens egen forvaltning. Hele bystyret utgjør eierorganet
for kommunale foretak. Foretakenes styrer er følgelig direkte underordnet bystyret.
Dette kan skape visse habilitetskonflikter i den grad styremedlemmene også er bystyremedlemmer. I Sandnes er det 3-5 politiske representanter og 1-2 eksterne i foretakenes styrer. Fra 01.02.14 rapporterer de kommunale foretakene kun til formannskapet
dersom dette er mulig innenfor aktuelt lovverk.8
Kommunens kommunale foretak (KF) er i dag Sandnes tomteselskap, Sandnes Havn,
Sandnes Parkering, Sandnes kunst- og kulturhus og Sandnes Eiendomsselskap. I 2012
ble det gjennomført to avviklinger, en fusjon og en opprettelse av de kommunale foretakene. Sandnes kulturhus og KINOKINO9 ble avviklet og nye Sandnes kunst- og kulturhus ble opprettet. Sandnes indre havn ble fusjonert med Sandnes tomteselskap.
Sandnes Eiendomsselskap ble opprettet i 2013.

Det er 27 datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede selskaper (jf. tabellen). I tillegg kommer 23 selskaper
hvor det er mindre eierandeler. (Det tas her forbehold om det helt korrekte antallet da dette vil variere over tid.)
8 Det vises til kommunens reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for
mannskapet § 1 (reglement vedtatt av bystyret 22.10.13, gjeldende fra 01.02.14).
9 Foretakets fulle navn var KINOKINO Senter for kunst og film.
7
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Foreninger og stiftelser10 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 stiftelseslovens § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder, jf. stiftelseslovens § 36. Her står det bl.a. at disse organene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller beslutte gransking av stiftelsen.
I det videre ser vi bort fra foreninger og stiftelser. Vi har imidlertid sett om kommunen
har vedtektsført muligheter for innsyn i stiftelser.
Rådmannen har ingen oversikt over stiftelser hvor det var vedtektsført muligheter for
innsyn, men det ble antatt at dette i liten grad var vedtektsført. Stiftelser som får tilskudd fra kommunen sender inn årsberetninger og årsregnskaper.
Rådmannen har en oversikt over stiftelser hvor kommunen har gitt kapital/tilskudd.
Dette vil primært være stiftelser hvor kommunen er stifteren (eller en av stifterne). I de
årlige økonomiplanene tas det med en oversikt over vedtatte tilskudd til lag og foreninger (herunder stiftelser). Det kan også forhåndsavtales innsynsrett ved kapital/tilskudd (dvs. som en betingelse for det økonomiske bidraget). Kommunen har i
liten grad benyttet seg av denne muligheten.

En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har næringsvirksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelseslovens § 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 personer som oppfyller bestemte kriterier.

10
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F O R MÅ L E T ME D S E L S K A PS D A N N E L S E N O G V A L G A V S E L S K A PS F O RM
Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av
selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det samme gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Dette siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av selskapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for arbeidsmarkedsbedrifter og for bompengeselskaper.
Etablering av et kommunalt selskap er normalt et resultat av en fellessatsing regionalt.
Sandnes kommune har ingen selskaper hvor de er eneeier. Sandnes kommune er imidlertid - på grunn av sin størrelse - som oftest en ganske stor eier. Selskapsdannelsene
begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i tabellen nedenunder. En
blanding av motivene vil være vanlig.

Tabell 3 Generelt - 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)

Motivene for etableringen av selskaper er ofte sammensatte. Administrasjonen/rådmannen i Sandnes kommune har likevel sett det hensiktsmessig å kategorisere selskapene med utgangspunkt i de nevnte motivene for hele eierskapet (alle selskapene).
Dette fremgår av vedlegg nr. 4 i kommunens eierskapspolitiske strategi.
I både kommunens forrige og nye strategi står det at: «Før en mulig selskapsdannelse skal
det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap/foretak fremfor en mer ordinær
kommunal organisering.» Her er det bl.a. viktig å avklare skatte- og avgiftsmessige forhold og forholdet til aktuelle lovregler ved valg av selskapsform.
Særskilte vurderinger i forbindelse med etablering av selskaper og selskapsformer.
Tabell 4 Særskilte vurderinger før selskapsdannelser (i egne rettssubjekt)






Skatt: Kommunene er ikke skattepliktig for sin virksomhet
Avgift: Kommunene har fradragsrett for «all» merverdiavgift (iht. den ordinære mva-loven eller
mva-kompensasjonsloven)
Offentlige anskaffelser: Kjøp/salg mellom kommunens enheter er ikke omfattet (dette er egenregi)
Offentlig støtte: Overføringer mellom kommunens enheter er ikke omfattet

Selskapsdannelser vil kunne medføre en annen rettsstilling på de nevnte områder.
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K O M MU N A L E F O RE T A K O G D A T T E RS E L S K A PE R
Etablering av kommunale foretak er en beslutning om hvordan kommunen vil organisere sin virksomhet og tjenesteproduksjon på. Formålet med etablering av kommunale
foretak (KF) kan være begrunnet i særlovgivning (Sandnes Havn og Sandnes Parkering) eller ønsket om å skille ut utførerleddet (Sandnes kunst- og kulturhus og Sandnes
Eiendomsselskap). I tillegg kan formålet være å skille ut særskilt virksomhet hvor
oppgavene i stor grad er en del av et større marked med private aktør (Sandnes tomteselskap). Sandnes tomteselskap dekker også utføreroppgaver i kommunen hva gjelder
fremskaffelse av tomter til offentlige formål. Foretakene følges opp spesielt opp med
egne regnskap og rapporteringer.
Vi har ikke sett nærmere på formålet med etableringen av datterselskapene. Datterselskap etableres imidlertid gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler
av virksomheten hvor oppfølging med egne regnskap og rapporteringer anses hensiktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg
kan det være risikomessige og skattemessige grunner.
Oppretting av datterselskap foretas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht.
vedtekter/selskapsavtaler. Dette trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at
selskapet kan delta/investere i andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morselskapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen.
Dersom datterselskapet har et politisk innhold - eller medfører behov for kapitalinnskudd - vil eierne politisk måtte behandle opprettingen/kapitalinnskuddet. Dette gjelder eksempelvis etableringen av datterselskapet Greater Stavanger AS (under Forus
Næringspark AS). I Forus Næringspark AS er det også opprettet datterselskapet Forus
Utvikling AS og her har eierne ved bystyre/kommunestyrevedtak stilt store garantier.
Sandnes sin andel er på 44 millioner kroner.
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G E N E R E L T O M K O M MU N E N S E IE R S K A PS P O L I T I S K E S T RA TE G I
Eierstyring innebærer at eier av selskap fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at
kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap.
Bystyret vedtok ny eierskapspolitisk strategi i mai 2014.12 Den forrige er fra 2007. Det
legges nå opp til revidering av strategien en gang i valgperioden. Dette skal være med
på å gi et langsiktig og forutsigbart eierskap. Selskapsdelen (presentasjonen av selskapene) utarbeides for seg som en årlig eierskapsberetning (første gang i juni 2014). Eierskapsberetningen tar for seg rapportering og analyser av selskapenes stilling og utvikling i året som gikk. Det fokuseres her på resultater av eierskapet (selskapenes tjenesteproduksjon og økonomi/risiko). Det var bystyresaker om resultater av kommunens eierskap i årene 2008-2010. I kommunens årsrapporter er det eget punkt om eierstyring. Dette tar for seg endring/utvikling av kommunens eierskap.

Figur 2 Sandnes kommune – Oppbygging av kommunens eierskapspolitiske strategi13

Utviklingen i
kommunens
eierskapsportefølje

Kommunens valg av
organisering for
oppgaveløsning og
tjenesteproduksjon

Motiver for selskapsog foretaksdannelse

Prinsipper for godt og
aktivt eierskap

Valg av foretak og
selskapsdannelse kriterier for beslutning

Utøvelse av
kommunens
eierskapspolitikk

I dette punktet omtaler vi først kommunens eierskapspolitiske strategi med regler for eierstyringen. Vi tar deretter
med informasjon om kommunens rutiner for eierstyringen. Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper tas med i et
eget punkt (punkt 2.3).
12 BST-sak 075/14 fra 20.05.14. Vi har tatt med bystyrets vedtak i vedlegg. Saken ble utsatt fra 25.03.14 (BST-sak 034/14).
Dokumentets fulle navn: Eierpolitisk strategi for Sandnes kommune valgperioden 2011-2015 (3. utgave 29.04.14).
13 I tillegg inneholder strategien kommunens konsernstruktur og en del aktuelle vedlegg.
11
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Eierskapspolitisk strategi fokuserer på kommunens motiver, prinsipper og styringsrammer for utøvelse av aktivt eierskap. I dette inngår kommunens eierskapspolitikk
med motiver for kommunens selskapsorganisering, politisk og administrativ eieroppfølging og kommunens overordnede prinsipper for eierstyring. Rådmannen planlegger
senere å utarbeide en kortversjon av eierskapspolitisk strategi.
Seminar om kommunens eierskapspolitikk
Forut for bystyrets behandling av ny eierskapspolitisk strategi ble det avholdt et seminar om kommunens eierskapspolitikk. Dette var en del av bystyrets utsettelsesvedtak
25.03.14. Seminarets program var introduksjon til ny eierskapspolitisk strategi og drøfting av eierporteføljen og utøvelse av eierskapspolitikken. Seminaret ble avholdt
23.04.14 og inviterte var valgte representanter i eierorgan, styrer, bedriftsforsamling og
formannskapet. Det var totalt 22 deltakere og representanter fra alle selskapstypene
var representert.
Seminaret hadde følgende temaer:
Tabell 5 Seminar Eierskapspolitikk i Sandnes kommune 23.04.14 (temaer)













Formålet med seminaret
o
Økt innsikt i ny eierskapspolitisk strategi
o
Innspill til forbedringer i dokumentet etc.
Ny eierskapspolitisk strategi – bruksverdi
Særtrekk ved eierskapsporteføljen
Motiver for eierskapet
Roller og ansvar - eierskapsutøvelsen
o
Bystyrets, eierorganets og styrets roller og ansvar
Operativ eierstyring - Dokumenter, roller
Operativ eierpolitikk (kommunens overordnede eierstrategier)
Noen eierskapspolitiske spørsmål (enkeltselskaper)
o
Folkehallene, Brann, IVAR og næringsparken med Greater Stavanger
Økonomisk risiko - politisk styring (skisse over de enkelte selskaper)
Aktiv eierpolitikk

V U R D E R I N G E R A V K O M MU N E N S E IE RS K A PS PO L I T IS K E S T RA TE G I
Vi har ingen anmerkninger til strategien. Denne tar for seg kommunens eierskapspolitikk og har med seg det som kan forventes av en eierskapsmelding. Skillet mellom politisk behandling av eierskapspolitikken og rapporteringen av selskapene legger til rette for en grundig politisk behandling. I dette ligger også en nærmere vurdering av i
hvilken grad kommunen skal avvikle/etablere selskaper og hvilken selskapsform det
skal være. Valg av selskapsform avhenger av økonomiske, risikomessige og styringsmessige forhold.
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E IE RS K A PS S A K E R I F O R MA N N S K A PE T / B Y S TY RE T
Vi ser at det har vært 97 eierskapssaker i formannskapet/bystyret i perioden 2011mars 2014. En oversikt over disse sakene er tatt med i vedlegg. Oversikten gir uttrykk
for at det er praksis i kommunen å legge frem politiske saker ved viktige endringer, og
på den måten skape forankring i formannskapet/bystyret.

G E N E R E L L E ( O V E R O R D N E D E ) E IE RS T RA TE G IE R
Generelle eierstrategier kan være egne utarbeide eierstrategier, men hvor det gjerne er
tatt utgangspunkt i statens eierstrategier, andre kommuners eierstrategier, samt KS Eierforum og til dels NUES sine anbefalinger. 14 I de generelle eierstrategiene vil kommunene ha utarbeidet nærmere bestemmelser om etablering av selskaper, generelle
mål- og resultatkrav til kommunens selskaper, hvem som kan sitte i styrende organer
for selskaper (selskapenes styrer) og krav til styrets arbeid.
Kommunen har utarbeidet overordnede eierstrategier (prinsipper for godt og aktivt
eierskap). Disse eierstrategiene er utviklet sammen med fylket og andre kommuner i
regionen, og hvor det ble tatt utgangspunkt i det ovennevnte. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ interkommunal eierskapsgruppe. Eierskapsgruppen består av kommunene Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal og Hå
samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene i eierskapsgruppen
har et løpende samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging
av selskap med flere eiere og bidrar til kompetanseoverføring knyttet til prinsipper og
retningslinjer for deltakernes eierstyring.15
Nye overordnede prinsipper for godt og aktivt eierskap
Bystyret vedtok nye overordnede prinsipper for godt og aktivt eierskap samtidig med
den nye eierskapspolitiske strategien. Prinsippene er videreført fra eierskapsmeldingen (2007), men utviklet, forbedret og gjort mer operative. Slik de fremstår nå er de
langt på vei sammenfallende med statens prinsipper for aktivt eierskap.

KS Eierforum kom med sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper første gang i
2009. Siste versjon er fra 2011. NUES (Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse) utarbeider norsk anbefaling for
eierstyring og selskapsledelse i privat sektor, spesielt børsnoterte selskaper.
15 Det er senior rådgiver ved rådmannens nærstab som deltar i eierskapsgruppen for rådmannen i Sandnes. Det er ikke
utarbeidet noe mandat eller retningslinjer for eierskapsgruppen. Gruppen får sine oppdrag fra rådmennene og disse
forestår også prioritering av gruppens oppgaver mht. fremdrift og leveranser. Eierskapsgruppens saker er felles. Kommunene i eierskapsgruppen vil derfor ha ganske like overordnede eierstrategier.
14
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Kommunens overordnede eierstrategier
Tabell 6 Overordnede eierstrategier - Kommunens eierskapspolitiske strategi

1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap.
2. Før en mulig selskapsdannelse skal det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap/foretak fremfor en mer ordinær kommunal organisering.
3. Eierinteresser og styring fremmes ved deltakelse i generalforsamling og representantskap.
4. Kommunen som eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
5. Sandnes skal ha en eierskapspolitisk strategi for kommunenes samlede eierskap.
KRAV RETTET MOT SELSKAPET
6. Selskaper og kommunale foretak skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
7. Selskapet skal likebehandle eierne.
8. Selskapet/foretakets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
10. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle mht. til service, kontroll,
strategi og ressurssituasjon.
Merknad: De overordnede eierstrategier er nærmere utdypet i kommunens eierskapspolitiske strategi.

Prinsippene supplerer selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for
eierstyring og selskapsledelse.
Bystyret har vedtatt at det skal tilstrebes utdeling av utbytte i Forus Næringspark AS,
SF Kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS, Sandnes Parkering KF samt at det
er en egen strategi for Lyse Energi AS. Videre har bystyret vedtatt økonomisk måltall
for utdeling fra selskapene totalt (økonomiplanen). I revidert eierskapspolitisk strategi
samles dette i en utbyttepolitisk strategi, basert på prinsippene som staten har om sin
utbyttepolitikk. Den vil ikke få virkning for selskaper/foretak der det pr. d.d. er vedtektsfestet at det ikke skal foretas utdeling av selskapets midler.
Vurderinger vedrørende kommunens overordnede eierstrategier
Overordnede eierstrategier er gjeldende for kommunens eier- og styrerepresentanter.
De forutsettes å være kjent med disse. Dette gjelder også kommunens øverste ledelse
(administrasjonen/rådmannen). Eierskapspolitisk strategi (med overordnede eierstrategier) må vedtas av bystyret, og eierstrategiene vil derfor bli gjort kjent for hele det
politiske miljø. Kommunens eierskapspolitikk er imidlertid et ganske stort dokument
og hvor det defineres nærmere hva som ligger i de overordnede eierstrategiene. Det er
derfor viktig med tilstrekkelig opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til kommunens folkevalgte og dens andre eier- og styrerepresentanter. Rådmannens planlagte kortversjon av eierskapspolitisk strategi vil her være et godt tiltak.
Kommunens overordnede eierstrategier er i store trekk like de andre kommunene i
den interkommunale eierskapsgruppen i Sør-Rogaland (Stavanger, Sola, Rogaland fylkeskommune mv.). Kommunene i eierskapsgruppen utgjør eiermajoriteten i mange
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selskaper. Disse selskapene vil derfor kunne forholde seg til felles overordnede eierstrategier. Det er imidlertid visse forskjeller i eierkommunens utbyttepolitikk.
Kommunen har nå også innarbeidet KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper i sin eierskapspolitiske strategi. Dette gjelder i hvilken grad kommunen vil forholde seg til disse.

S E L S K A PS S PE S IF I K K E E I E RS T RA T E G IE R
Den administrative eierskapsgruppen utarbeider forslag til felles eierstrategier for selskaper som kommunene eier sammen. De fleste selskaper vil etter hvert få utarbeidet
en eierstrategi.
Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS og Rogaland Revisjon IKS.16 Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne.17 Utarbeidelsen ble
foretatt i samråd med selskapene, og alle medlemmer av eierorganene og styremedlemmer har vært involvert i prosessen. Kommunene i eierskapsgruppen utgjør prosentvis det aller meste av eierne. Alle kommunestyrene18 her har behandlet og vedtatt
eierstrategiene. Andre eierkommuner har også fått oversendt eierstrategiene, men hvor
politisk behandling kan mangle.
Forslag til spesifikk eierstrategi for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er ferdig og er nå
til politisk behandling i eierkommunene. Det har samtidig blitt arbeidet med ny brannstasjonsstruktur og ajourført selskapsavtale. Forus Næringspark AS er det neste selskapet som skal få utarbeidet en spesifikk eierstrategi. Dette skal etter planen skje i løpet av 2014. Arbeidet med denne eierstrategien har blitt forsert for å få avklart og løst
de uenighetene det har vært mellom Sandnes og Stavanger/Sola når det gjelder hva
som er selskapets formål, oppgaver, rolle, utbytte mv.
Det er mulig at de tre «folkehallene»19 nå samles i ett eget selskap hvor alle de fire
kommunene på Nord-Jæren da blir eiere. Dette betinges av at det blir bygd en fjerde
hall (sykkelvelodrom) i Sola. En ev. etablering av det nye IKS’et vil følges av en spesifikk eierstrategi for selskapet.
Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt og er formelt sett utenfor
rekkevidden av selskapskontroll iht. lovreglene. Sandnes har sett det hensiktsmessig å
rendyrke «eierrollen» overfor sine kommunale foretak. Kommunen har derfor utarbeidet eierstrategier for eiendoms- og tomteselskapet som et ledd i profesjonaliseringen av
sin eierrolle. Eierstrategiene ble utviklet i samråd med foretakenes styrer og daglige ledelse. Eierstrategi for Sandnes kunst- og kulturhus kommer i løpet av 2014. For Sand-

Det ble også vedtatt eierstrategier for Allservice AS i sin tid. Dette skjedde i etterkant av vår selskapskontroll av selskapet i 2005. Dette er imidlertid ikke en fullstendig spesifikk eierstrategi i den form som utarbeides i dag.
17 Det vil kunne være mindre avvik ved de enkelte vedtak i bystyret/kommunestyret/fylkestinget.
18 Med dette mener vi også bystyre og fylkesting.
19 Multihallen (Sandneshallen), Storhallen (Randaberg Arena) og Sørmarka Flerbrukshall (Sørmarka Arena).
16
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nes Parkering avventes revisjon av parkeringsbestemmelsene og kommunens parkeringspolitikk først, slik at eierstrategien bygger på disse to prinsippvedtakene. De forventes fullført i år. For Sandnes Havn er det planlagt eierstrategi etter at de har flyttet
ut av indre havn og er fullt ut reetablert på Somaneset.
Vurderinger vedrørende selskapsspesifikke eierstrategier
Eierstrategiene bygger på vedtekter/selskapsavtaler og dernest på andre forhold eierne mener er viktige. Arbeidet med utviklingen av spesifikke eierstrategier kan være
komplekst. Det er viktig å gjøre eierstrategiene så konkrete som mulig slik at selskapenes oppfyllelse av disse kan måles i rimelig grad.
Det er utarbeidet spesifikke eierstrategier for tre selskaper. Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne. I tillegg er det utarbeidet spesifikke eierstrategier for to
av kommunens fem kommunale foretak. Eierstrategier for de tre andre kommunale foretakene vil være på plass ganske snart. For andre selskaper vil strategier gjerne bli
diskutert og vedtatt politisk. Dette gjelder enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. Det er ikke fullstendige eierstrategier. Etter hvert vil det komme flere selskaper. Spesifikke eierstrategier vil omfatte alle eierne, og initiativet vil gjerne komme fra
de største eierne.

R E G L E R F O R E IE RS T Y R I N G E N 20
Den politiske eieroppfølgingen forestås av bystyret i kraft av å være kommunens
øverste myndighet. Bystyret har delegert til formannskapet å forestå den mer løpende
oppfølgingen av kommunens eierskap. Rådmannen skal legge til rette for den politiske
styringen av selskapene, herunder bidra til å videreutvikle kommunens eierskapspolitikk. Den direkte eierstyringen skal utøves gjennom eierorganene.
Formannskapets rolle21
Formannskapet er gitt funksjon som kommunens utvalg for eierstrategier. Formannskapet er
ansvarlig for å følge opp de kommunale foretakene og kommunens interkommunale selskaper,
herunder saksforberede for bystyret i utøvelsen av kommunens eierskap (årsmøter, eiermøter
mv.) i samsvar med kommunens eierskapsmelding og innenfor lovreglenes rammer.
Viktige selskaper (styreleder og daglig leder) møter jevnlig i formannskapet. Dette er
dialogmøter hvor selskapene presenterer seg selv og hvor formannskapet kommer
med spørsmål til oppklaring. Rådmannen fremmer årlig forslag til plan for hvilke selskaper som innkalles. Når et selskap er invitert til orientering står det oppført på toppen
av saklisten. I protokollen føres det inn at selskapet holdt en orientering. Formålet med

Regler for eierstyringen gjelder hvordan eierrepresentantene skaffer råd og avklaring i forkant av møter i eierorganene. Det omfatter også rapportering av eierstyringen. Vi tar her utgangspunkt i de regler som fremkommer av eierskapspolitisk strategi for 2014. Reglene er endret fra eierskapsmeldingen for 2007.
21 Bystyrevedtak fra 14.09.10. Det vises ellers til kommunens reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering
av avgjørelsesmyndighet for mannskapet § 1.
20
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dialogmøtene er en uformell informasjonsutveksling mellom partene, mens eierstyring/formelle vedtak fattes i eierorganet.
Rolleavklaringer
I kommunens eierskapspolitiske strategi presiseres rollene til eierorganer og styrer. Eierrepresentantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav.
Enkeltsaker i eierorganene
Bystyret vil kunne instruere/legge føringer for eierrepresentantenes stemmegivning i
eierorganet. Etter den nye eierskapspolitiske strategien (2014) skal det det avholdes
formøter forut for møter i representantskap, bedriftsforsamling og generalforsamling.
De kommunale delegasjonene (eierrepresentantene) innkalles til formøter slik at intensjonene i kommunenes eierstrategi følges opp og saker kan drøftes. Ved formøter vil
eierrepresentantene/fraksjonsleder vurdere saklisten. Ordfører leder slike formøter og
rådmannen har ansvar med å saksforberede formøtene. I eierskapsmeldingen (2007)
var formøter tatt med som en mulighet som eierrepresentantene hadde.22 Ordfører deltok da på formøtene så langt som mulig. Dersom sakene kommer veldig sent, kan
epost og telefon ha blitt brukt i stedet for formøter. Formøter er særlig aktuelt når enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kommer opp i innkallinger til eiermøtene.
Ordfører er kommunens eierrepresentant i aksjeselskaper. Dersom han utpeker fullmektig, vil det avholdes samtaler om sakene på forhånd. Rådmannen deltar sporadisk
på formøtene og da etter en forutgående drøfting av sakene. Dersom rådmannen ikke
deltar, gis det en tilbakemelding etterpå om utfallet.
Eierskapspolitisk strategi (utvikling av eierstrategiene)
Ved bystyrets behandling av eierskapspolitisk strategi i hver valgperiode vil kommunens eierstrategier drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategier og/eller tiltak i forhold til enkeltselskaper behandles i dette møtet.
Eierskapsberetningen (rapportering av selskaper)
Eierskapsberetningen tar årlig for seg rapportering og analyser av selskapenes stilling
og utvikling i året som gikk. Det fokuseres her på resultater av eierskapet (selskapenes
tjenesteproduksjon og økonomi/risiko).
Vurderinger av regler for eierstyringen
En rekke eierskapssaker må iht. lovreglene behandles av bystyret eksempelvis etablering og avvikling av selskaper. Andre saker kan delegeres. Enkeltsaker av uvanlig art
eller stor strategisk betydning vil imidlertid fremmes til bystyret i forkant av behandling i eierorganet. Bystyret ved ordfører kan ellers binde/instruere kommunens eierre22

I bystyresak 13.10.09 ble det ellers vedtatt at det bør avholdes formøter ved tunge interkommunale selskaper.
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presentanter. Dette skjer gjennom formøter. På denne måten avklares det på forhånd
hva som er kommunens standpunkt i sakene.

R U T IN E R F O R E IE RS T Y R I N G E N 23
Rådmannens arbeid med eierskapskapspolitisk strategi mv.
Senior rådgiver ved rådmannens nærstab arbeider spesielt med kommunens eierskapsforvaltning. Utarbeidelse av forslag til eierskapspolitisk strategi foretas av vedkommende i samarbeid med annen person i rådmannens stab. Det trekkes også på kommuneadvokatens kompetanse og fagansvarlige der kommunen har selskaper med tjenestekjøp. I tillegg kan det komme momenter fra samarbeidet i den interkommunale
eierskapsgruppen og kompetansedeling mellom kommunene generelt. Rådmannen
konsulteres i enkeltsaker og prinsippspørsmål/avklaringer. Eierstrategier og samhandling overfor de kommunale foretakene gjennomgås i rådmannens ledergruppe. Rådmannen har en fullstendig gjennomgang av eierskapspolitisk strategi før den fremmes
til politisk behandling.24 Avklaringer på tvers av kommunene kan da foretas av rådmannen ved behov.
Arkiveringsrutiner
Informasjon om selskapene blir arkivert i Public 360 (Sak og Arkiv). Dette er et ganske
nytt system som kommunen tok i bruk for rundt ett år siden. Her ligger bl.a. innkallinger og prokoller til eiermøter, med årsberetninger, årsregnskaper, årsbudsjetter og
eventuelle økonomiplaner. Dette er dokumenter som kommer til ordfører og rådmannen (postmottakene). Selskapene er arkivført pr. selskap For innværende valgperiode
er det definert en mappe pr. selskap med «eierskapssaker» for de enkelte selskapene i
perioden 2012-2015, slik at mappene kan avsluttes sammen med øvrig avslutning etter
valgperioden. Overordnet eierskapspolitikk, vedtekter etc. er ført i arkivet på en samlet
mappe.
Kommunens årsrapport og årsregnskap (selskapsnoten)
Status eierstyring er fast punkt i kommunens årsrapport. Kommunens selskapsnote for
2012 inneholdt en del feil og mangler.25 De oppgitte eierandelene var korrekte (med
unntak for ett mindre avvik for IVAR IKS).26 For 14 selskaper var det imidlertid ikke
oppgitt eierandeler. Kommunen (regnskapsavdelingen) har rettet dette opp i selskapsnoten for 2013.

Rutiner for eierstyringen gjelder det praktiske arbeidet rundt eierskapsforvaltningen.
Tilsvarende vil gjelde for eierskapsberetningen når denne foreligger.
25 Det var oppført fem stiftelser. Stiftelser (og foreninger) er selveide, og de skal derfor ikke tas med som aksjer og andeler. Det var oppført fem selskaper som diverse. Alle selskaper bør bli spesifisert for seg i selskapsnoten (eventuelt at det
settes en nedre beløpsgrense). To selskaper var avviklet. Tre selskaper manglet. Tre selskaper var oppført med gammelt/feil navn. Friluftsrådene var ikke oppført, men disse kan imidlertid anses som både IS’er og foreninger.
26 Vi har sammenlignet eierandeler oppført i årsregnskapet (selskapsnoten), eierskapsberetningen (foreløpig oversikt)
samt Proff.no (og andre kilder).
23
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Informasjon om eierskapsforvaltningen på kommunens nettsider
Kommunens eierskapspolitiske strategi, overordnede eierstrategier og selskapsspesifikke eierstrategier ligger ikke på kommunens nettsider. Kommunen har egne nettsider
om foretak og selskaper. Dette er delt på kommunale foretak, interkommunale selskaper og andre selskaper (aksjeselskaper mv.), og hvor det er lenker til de ulike selskapene. Nettsidene er ikke oppdatert og de fleste selskapene mangler.
Rådmannen satser nå på å utarbeide egne nettsider om eierskapsforvaltning (en egen
eierportal). Formålet med portalen er at den skal fungere som informasjons- og oppslagsdel for bystyret og de valgte representantene. Den vil også være tilgjengelig for
offentligheten. Portalen vil gi eier- og styrerepresentanter informasjon om eierskapsforvaltningen og selskapene. Eierskapsberetningen kan da legges ut her elektronisk og
hvor informasjon om selskapene løpende blir oppdatert. Dette hele avhenger av at en
får til en tilfredsstillende elektronisk løsning.27
Uformelle eiermøter
Det kan til tider avholdes uformelle eiermøter med selskapene. Ordførere og rådmenn
er da som oftest til stede. Slike eiermøter avholdes gjerne med tanke på en nærmere
diskusjon av enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. Vedtakene som binder
selskapene må imidlertid gjøres i det lovmessige eierorganet (generalforsamlingen/representantskapet). Uformelle eiermøter har de senere årene spesielt vært avholdt
med Lyse Energi AS, IVAR IKS (ROVAR-prosessen med forslag om bytte av selskapsform) og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (ny brannstasjonsstruktur). Lyse Energi AS
innkaller selv årlig til slike eiermøter.
Rapportering fra selskapene i den årlige eierskapsberetningen28
Det gis følgende informasjon pr. selskap:
Tabell 7 Informasjon om selskapene (pr. selskap)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Navn på selskap eller samarbeid
Eiere og eierandeler
Formål (formålsbestemmelse i vedtekter/selskapsavtaler)
Sentrale arbeidsoppgaver
Styringsform og organer
Kommunens representasjon
Etablerte rapporteringsrutiner
Styringsdokumenter (vedtekter/selskapsavtale, tjenesteavtaler etc.)
Kommunens økonomiske engasjement (basert på budsjettåret)
Nøkkeltall fra selskapet eller samarbeidet (regnskapstall fra de to årene før budsjettåret)
Overlapping, grenseflater og koordineringsbehov, mellom kommunen og selskapets virksomhetsområde
12. Kommentarer (motiver for eierskapet, samt ev. særskilte forhold med betydning for eierskapet)

Den nye eierportalen er et samarbeid med andre kommuner i den interkommunale eierskapsgruppen. Det er bl.a. sett
på den eierportalen for eierskapsforvaltning som Randaberg kommune opprettet høsten 2013.
28 Begrepet eierskapsberetning er nytt, men rapporteringen vil ikke bli så ulik det som tidligere ble kalt «resultater av
kommunens eierskap».
27
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Alle aksjeselskaper, interkommunale selskaper, interkommunale sammenslutninger og
kommunale foretak vil rapporteres slik. Aksjeselskaper hvor kommunen har små eierandeler kan bli rapportert samlet.
Vurderinger av rutiner for eierstyringen
Det er senior rådgiver ved rådmannens nærstab som fungerer som kommunens eierskapssekretariat. Henvendelser fra eier- og styrerepresentanter kommer her. Vedkommende er dermed et bindeledd mellom kommunen og de selskaper kommunen er involvert i.
Kommunen har ikke egne nettsider om eierskapsforvaltningen, men rådmannen satser
nå på å etablere en egen eierportal. Ettersom nettløsningen her enda ikke er klar, er det
imidlertid usikkert hvordan eierportalen vil fremstå.
Uformelle eiermøter kan ikke frata det formelle eierorganet sin beslutningsmyndighet
etter lovreglene. Hovedregelen i kommunen er at representantskapet deltar på de
uformelle eiermøtene ved et såkalt utvidet representantskapsmøte. Et unntak i så måte,
er Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hvor de lovlig valgte representanter har følt seg tilsidesatt av slike uformelle eiermøter. Eierrepresentantene i Brannvesenet Sør-Rogaland
IKS har ikke vært involvert under prosessen med spesifikk eierstrategi og ny brannstasjonsstruktur. Saken med forslag til eierstrategi er lagt frem for representantskapet i
selskapet sammen med forslag til ny brannstasjonsstruktur og ajourført selskapsavtale.
Utfallet av representantskapets behandling og saksprotokoll inngår i den samlede saken som nå er til behandling i eierkommunene. Det anmerkte forholdet vil ikke kunne
gjelde aksjeselskaper og kommunale foretak da den formelle eierrepresentasjonen her
ligger under bystyret/ordfører.
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G E N E R E L T O M K O M MU N E N S O PPF Ø L G I N G A V S E L S K A P E R
Oppfølging og politiske saker av enkeltselskaper er særlig aktuelt når det kommer opp
endringer i eierforhold, selskapsform og vedtekter/selskapsavtaler. Det samme gjelder
etablering, nedleggelse, oppkjøp, sammenslåing o.l. av selskaper. Forslag til endringene vil ofte komme fra eierne selv, men det kan også være endringsforslag fra selskapene. Kommunens representanter i selskapene vil følge med når større/prinsipielle saker
kommer opp. Rådmannen følger også med om det er eierskapssaker av betydning
(dvs. av politisk interesse) og om det er saker som krever politisk behandling iht. lovreglene. Vanligvis vil innkallingen (sakskartet) til eierorganene bare inneholde kurante
saker.

K O M MU N E N S E IE R R E P R E S E N T A S J O N
Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal møte som aksjonær. Dette vil etter kommuneloven være kommunestyret med mindre vedtektene sier noe annet. Ordfører eller
andre kan møte etter fullmakt og stemme på generalforsamling. Medlemmer av et representantskap ved interkommunale selskaper er personlige medlemmer og i motsetning til aksjeloven tillates det ikke at andre møter etter fullmakt.
Kommunens eierrepresentasjon i generalforsamlingen (aksjeselskaper)
For aksjeselskaper er det ordfører som vil være kommunens eierrepresentant iht.
kommunelovens § 9.3. Ordfører møter i utgangspunktet selv, men det er tidvis nødvendig med fullmakt til andre. Fullmektig vil primært være varaordfører eller andre
folkevalgte (fra hovedutvalg). Bruk av administrasjonen som eierrepresentanter brukes
i liten grad da kommunen (bystyret) vektlegger at det skal være politisk representasjon
i eierorganene.
Innkallinger fra aksjeselskapene kan gjerne komme sent. 30 Noen selskaper er bedre
(gjerne de større selskapene). Tidlig møteplan er bra, men denne vil ikke ha med saksliste. Sakslisten kan inneholde viktige saker som kommunen må ta nærmere stilling til.
Bedriftsforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Her utøver eierne den øverste myndighet i selskapet. Lyse Energi AS har også bedriftsforsamling. Bedriftsforsamlingen,
29 Dette er også en del av kommunens oppfølging av selskaper. Vi velger imidlertid å skille eierrepresentantenes oppfølging av selskaper i et eget punkt. Den formelle eierstyringen av selskapene må skje ved eierrepresentantenes deltakelse på de lovmessige eiermøtene. Videre gjelder dette punktet det direkte eierskapet i aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Kommunen har lite av andre selskapsformer. Det kunne vært aktuelt å se på friluftsrådene, men de
er mer som foreninger å regne og kommunene har da heller ikke eierandeler i disse selskapene. Av naturlige grunner
tar vi ikke med oss selv Rogaland Revisjon IKS og Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS.
30 Aksjelovens § 5-10.2 sier at innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før møtet avholdes, om
ikke vedtektene setter en lengre frist. I § 5-10.3 står det at forslaget til dagsorden bestemt skal angi de saker som skal
behandles på generalforsamlingen. For interkommunale selskapene er fristen for innkallingen mye lenger. IKS-lovens §
8.2 sier at innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste,
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som er et særnorsk organ, gjelder aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper med over
200 ansatte. 31 Bedriftsforsamlingen er hovedsakelig et tilsynsorgan som fører tilsyn
med styrets og daglig leders administrasjon av selskapets drift. Det er ikke et eierorgan. I Lyse Energi AS er imidlertid bedriftsforsamlingen eiernes sentrale politiske arena for drøfting og utøvelse av sitt eierskap.32 Bedriftsforsamlingen vil - etter forslag fra
styret - treffe avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold
til selskapets ressurser samt rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre
større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Dette følger av lovreglene.
Lovmessige eiermøter i 2013 (generalforsamlinger/representantskapsmøter)
Kommunen har som prinsipp at den alltid skal være til stede på generalforsamlingene.
Kommunen hadde eierrepresentanter til stede på alle generalforsamlingene i 2013
(med unntak for Måltidets Hus og Riskafjord). Innkallinger til generalforsamlinger går
til ordfører og hvor eventuell utpeking av fullmektig skjer ved fullmakt pr. møte. Interkommunale selskaper har faste eierrepresentanter som får innkallinger til eiermøter.
For 2013 ble fullmakt gitt ved fem aksjeselskaper, hvorav folkevalgte var representert i
tre selskaper33, mens administrasjonen var representert i to selskaper34. Alle eierrepresentanter i de 7 interkommunale selskapene er valgt politisk. Det var ingen tilfeller
hvor eierrepresentant var styremedlem i samme selskap.35 Ingen av kontrollutvalgsmedlemmene i Sandnes sitter i styrer for selskapene eller var representert i eierorganene.36
For IVAR IKS, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Renovasjonen IKS og Forus Næringspark AS har kommunen mange eierrepresentanter (hhv. 4, 3, 4 og 6).37 Det har gjerne
vært tradisjon med mange eierrepresentanter i interkommunale selskaper. For aksjeselskaper er dette imidlertid helt uvanlig. Generalforsamlingen i Forus Næringspark AS
erstattet i 2011 det tidligere representantskapet. Dette skyldes at dette representantskapet var et selskapsorgan som ikke var regulert i aksjeloven og som således kunne bidra
til å skape uklare ansvars- og myndighetsforhold mellom selskapsorganene.
Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over kommunens eier- og styrerepresentanter. Det bemerkes at styrerepresentantene iht. lovreglene skal representere selskapet og ikke eieren. Styremedlemmene er derfor ikke spurt om eieroppfølging (det direkte eierskapet). Vi har imidlertid for
særlig viktige selskaper også kontaktet styremedlemmene. Dette er omtalt i punkt 2.4 om «Eierog styrerepresentanter i viktige selskaper».

Det vises til aksjelovens § 6-35 og allmennaksjelovens §§ 6-35 og 6-37.
Det vises til energipolitisk handlingsplan (1997).
33 Dette gjelder selskapene Forus Næringspark, SF Kino Stavanger/Sandnes og Allservice.
34 Dette gjelder selskapene Glad Mat og Lysefjorden Utvikling hvor næringssjefen møtte.
35 Eier- og styrerepresentant kan ikke være samme person i samme selskap for IKS’er (følger direkte av lovteksten i IKSloven). Dette vil også gjelde for AS’er som er omfattet av forvaltningsloven. AS’er som primært driver næringsvirksomhet faller utenfor. Det vises til uttalelsen fra KRD 20.09.13 vedrørende spørsmål om habilitet i AS og IKS. Vi anbefaler
uansett at eier- og styre rollen alltid skilles.
36 Dette gjelder kommunens direkte eierskap. Vi har ikke her sett nærmere på kommunens indirekte eierskap.
37 Dette gjelder også en del andre eierkommuner (spesielt de store).
31
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Vurderinger av kommunens eierrepresentasjon (2013)
Eierutøvelsen skal speile bystyrets samlede flertallsbeslutning og det er da viktig med
en klar kommunikasjon mellom bystyre og eierorgan i forkant av eiermøter. Politisk
ledelse i eierorganene anses av oss særlig aktuelt for selskaper hvor kommunen har
store eierandeler eller vesentlige interesser.
Kommunens eierrepresentasjon består av ordfører eller fullmektiger ved aksjeselskaper og valgte representanter i interkommunale selskaper. Administrativ eierrepresentasjon praktiseres bare unntaksvis. Dette er i tråd med KS sine anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse som kommunen ønsker å følge, men bystyret/ordfører står iht.
lovreglene fritt til å velge hvem som skal være deres eierrepresentanter.
I selskapene IVAR IKS, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Renovasjonen IKS og Forus
Næringspark AS har kommunen mange eierrepresentanter. Mange eierrepresentanter
fra samme eierkommune i ett selskap synes unødvendig. Det gir også utfordringer
med å få samlet alle eierrepresentantene samtidig på de aktuelle eiermøtene. Vi ser ut
fra eierskapsprotokoller 2013 at det året var ganske store forfall. Forfallet kan nok delvis tilskrives at representantene vet at de er flere. Kommunen kan imidlertid sikre seg
den samme eierstyringen ved én representant. Dette må da fremgå av vedtektene/selskapsavtalene dvs. samordnet med de andre eierkommunene. En slik løsning vil
nå bli foreslått for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.
Anbefalinger
 Kommunen bør redusere antallet eierrepresentanter i selskaper hvor det er mange
eierrepresentanter. Dette må da skje samordnet med de andre eierkommunene.

S PØ R R E U N D E R S Ø K E L S E T I L E IE R RE P RE S E NTA N TE N E
Kommunens eierrepresentanter i aksjeselskaper og interkommunale selskaper er kontaktet ved spørreskjema, jf. tabellen nedenfor. Skjemaet ble sendt til eierrepresentantene for året 2013. Som det vil fremgå foran, er ordfører kommunens eierrepresentant i
aksjeselskaper. Vi har hatt møte med ordføreren i forbindelse med spørreskjemaet. For
særlig viktige selskaper har vi også intervjuet eier- samt styrerepresentanter for at dette
skal gi oss et bedre bilde av eierstyringen. Det vises til neste punkt (punkt 2.4).
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Oppsummering av svarene ga følgende resultat:
Tabell 8 Oppsummering spørreskjema (eierrepresentantene)38

Spørsmål

JA

NEI

Vet
ikke

GENERELT
1

Opererer virksomheten i tråd med formålet?

14

2

Har virksomheten utarbeidet en selskapsstrategi?

13

3

Har eierne utarbeidet en spesifikk eierstrategi for virksomheten?

4

Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende?

14

5

Er det noen oppfølging av virksomheten utenom de lovmessige eiermøtene?

13

4

1
9

1
1

STYRET (utnevnelse og evaluering)
6

Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet?

3

9

2

7

Har det ved styreutnevnelsen vært brukt valgkomité?

2

11

1

8

Hvor habilitets- og kompetansevurderinger var inkludert?

9

Gjøres det evalueringer av styret?

10

4
9

5

OVERORDNEDE EIERSTRATEGIER (prinsipper for godt eierskap)39
10 Er eierrepresentanten kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap?

13

11 Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap?

12

1
2

12 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av kommunen?

12

2

13 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet?

12

2

REGLER FOR EIERSTYRINGEN (rollefordelingen)
14 Blir kommunens interesser ivaretatt ved deltakelsen i eierorganet?

14

15 Blir selskapets interesser ivaretatt i styret?

13

1

16 Blir eierrepresentanten bundet/instruert av bystyret i viktige saker?

13

1

Merknader til oppsummering spørreskjema
Vi har svar som dekker 12 av 19 aktuelle selskaper (63 %). Dette inkluderer også svarene som ble gitt oss i intervjuer av eierrepresentantene. For aksjeselskapene har vi konsentrert oss om selskaper hvor kommunens eierandeler er større enn 5 %. Dette gjelder
ni selskaper. De resterende selskapene40 er ikke tatt med, men ingen av disse produserer viktige kommunale tjenester. Det var dårlig respons på spørreskjemaet fra eierrepresentantene i interkommunale selskaper.
Kommunen har 21 aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Rogaland Revisjon
IKS er her inkludert, men vi har ikke bedt om informasjon av oss selv.41 Heller ikke det
nye selskapet Nygaardshagen Parkering AS (47 %) er tatt med. Selskapet Ruten Parkering AS (40 %) er under etablering. For IVAR IKS har vi tre svar.
En oppsummering av kommunens praktisering av KS sine anbefalinger for godt kommunalt eierskap er tatt med i vedlegg.

Det understrekes at svarene her gjerne ikke er absolutte, og at det vil være ulike nyanseringer. Dette gjelder hvorvidt
svaret på et spørsmål er klart JA eller NEI. Svaret kan ligge et sted i mellom.
39 Eierskapsmelding med overordnede eierstrategier (2007) er ikke sendt til alle kommunens selskaper. Ved utarbeidelsen av eierskapsmeldingen var det dialog med mange selskaper og for noen selskaper var det dialogmøte om den etterpå. Dette gjelder også ved arbeidet med selskapsspesifikke eierstrategier og andre eierpolitiske saker. Overordnede eierstrategier kan ellers anses for å være allmenngyldige slik at selskapene gjerne vil tilstrebe seg å følge disse.
40 Dette gjelder selskapene Glad Mat, Lysefjorden Utvikling, Måltidets Hus og Riskafjord.
41 Det ble i 2011 utført en selskapskontroll av Rogaland Revisjon IKS (rapport august 2011).
38
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Kommentarer til oppsummering spørreskjema
Tabell 9 Kommentarer til oppsummering spørreskjema














Spesifikk eierstrategi (spørsmål nr. 3): Vi vet at det kun er utarbeidet spesifikke eierstrategier for
Lyse Energi AS og IVAR IKS (foruten Rogaland Revisjon IKS). Grunnen til at det er fire JA svar her
skyldes at vi har tre svar som gjelder IVAR IKS.
Oppfølging utenom lovmessige eiermøter (spørsmål nr. 5): Slik eieroppfølging er særlig aktuelt når
større saker ved viktige selskaper kommer opp. Grunnen til at nesten alle svar her er JA skyldes at
kommunen (eierrepresentantene) også tar med dialogmøtene som selskapene vil ha med formannskapet.
Utnevnelse av styret (spørsmål nr. 6-8): Utnevnelse av kommunens styrerepresentanter foretas
normalt av bystyret/eierorganet. Det kan være bystyret direkte gjennom bystyresaker. Selve styreutnevnelsen foretas av eierorganet på generalforsamlingen/representantskapsmøtet (det er noen
unntak). Kommunens eierrepresentanter vil som oftest være bundet /instruert i hvem som skal i
velges til styrevervene. Selskapenes vedtekter/selskapsavtaler kan ha bestemmelser om hvor
mange styrerepresentanter hver kommune skal ha. Det vil være en eller annen form for valgkomité i forbindelse med styreutnevnelsen, men det er gjerne ikke her særskilte vurderinger av styremedlemmenes habilitet og/eller kompetanse for det aktuelle selskap.
Evaluering av styret (spørsmål nr. 9): Det bemerkes at spørsmålet er misforstått av enkelte respondenter. Spørsmålet gjelder hvorvidt eierrepresentantene gjør evalueringer av styret (ikke om
styret foretar egenevaluering). Misforståelsen er rettet opp ved de selskaper som vi har intervjuet.
Evalueringer av styret vil ellers gjøres i varierende grad av eierrepresentantene i alle selskapene,
men uten at dette kommer eksplisitt til uttrykk i noe eget dokument.
Overordnede eierstrategier (spørsmål nr. 10-13): NEI-svaret og vet ikke svarene gjelder Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS. Dette er svar fra eierrepresentanter som ikke sitter i bystyret.
Regler for eierstyringen (spørsmål nr. 14-16): Vet ikke svarene gjelder Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS.
Binding/instruering av eierrepresentanten (spørsmål nr. 16): Ordfører er kommunens eierrepresentant i aksjeselskaper, og hvor det vil samtales med ev. fullmektiger i forkant av eiermøter.
Kommunen praktiserer ellers formøter forut for eiermøter (krav i ny eierskapspolitisk strategi).

Spesielt om styreutnevnelsen
Det er stort sett bystyret som oppnevner kommunens kandidater til styrene i selskapene, mens selve styreutnevnelsen foretas av eierorganet. Det er mange hensyn/krav
som her må hensynstas. De viktigste er vurderinger av kandidatenes habilitet og kompetanse. I tillegg må det hensynstas kjønnsfordeling iht. lovreglene. Habilitet ved styreutnevnelser har i kommunen vært diskutert politisk, særlig nå med de nye habilitetsbestemmelser i forvaltningsloven.42 Dette var tema i økonomiplanbehandlingen da
lovendringen kom. Habilitet ble ellers drøftet flere ganger i interimvalgnemda ved bystyrets konstituering etter valget i 2011.
Kommunen har som uttrykt strategi at styret i et aksjeselskap (AS) og et interkommunalt selskap (IKS) som hovedregel skal velges av eierorganet etter innstilling fra valgkomité. Dette fremkommer av eierskapsmeldingen (2007). I eierskapspolitisk strategi
(2014) fremgår det at valgkomitéens arbeid skal utføres utfra kriteriene som representantskapet eller generalforsamlingen har oppstilt. Eierorganet bør sette slike kriterier
som sikrer styrets kompetanse, erfaring, ulike leder- og styringsmessig bakgrunn, hensynet til vedtekter og aksjonæravtale, likebehandling av eierne, hensynet til selskapets
stilling og status mv.
42

Vi har i vedlegg tatt med en kort informasjon de nye habilitetsreglene.
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Habilitetsvurderinger av styremedlemmer er mye omtalt i kommunens eierskapspolitiske strategi (2014). I eierskapsmeldingen (2007) står det ikke noe om dette.
Vurderinger av spørreundersøkelsen til eierrepresentantene
Ettersom vi ikke har så mange svar fra eierrepresentanter i interkommunale selskaper,
refererer de fleste av svarene seg til ordfører som kommunens eierrepresentant i aksjeselskaper.
Både den forrige og den nye eierskapspolitiske strategien omtaler viktige aspekter vedrørende styrets habilitet- og kompetanse. Et av kommunens overordnede prinsipper
for godt og aktivt eierskap er: «Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra selskapets egenart.»
De enkelte eierkommuner vil vanligvis ha sin egen valgnemnd i forbindelse med alle
styreutnevnelser samlet, så også i Sandnes. Det foretas her vurderinger av styremedlemmenes habilitet og kompetanse generelt, men det er gjerne ikke særskilte vurderinger av styremedlemmenes habilitet og kompetanse for det aktuelle selskap. Habilitets- og kompetansevurderinger er viktige med tanke på selskapene. Kommunens eierskapspolitiske strategi og KS sine anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse trekker også dette frem. I den nye eierskapspolitiske strategien har det blitt lagt mye mer
vekt på habilitets- og kompetansevurderinger enn i den forrige eierskapsmeldingen.
Anbefaling
 Styreutnevnelser i det enkelte selskap bør foretas på grunnlag av en valgkomité
hvor det foretas særskilte habilitets- og kompetansevurderinger av styrekandidatene for det aktuelle selskap. En slik valgkomité kan med fordel samordnes av eierne.
Dette vil være med på å sikre en bred kompetanse i styrene.

Det er særlig selskapene Lyse Energi AS, IVAR IKS, Forus Næringspark AS og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS som kan trekkes frem som viktige selskaper. Disse selskapene produserer viktige tjenester som går på kommunens infrastruktur og beredskap, og
Lyse Energi AS bidrar også med store økonomiske overføringer. Lyse Energi AS, IVAR
IKS og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har mange eiere. Mange eiere kompliserer eierstyringen når det ikke er utarbeidet spesifikke eierstrategier som er felles for eierne.
Lyse Energi AS og IVAR IKS har fått utarbeidet spesifikke eierstrategier, mens Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sin er rett rundt hjørnet.
Lyse Energi AS har som formål å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet,
samt å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. IVAR IKS
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har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og
renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige
vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. Forus Næringspark AS er et viktig redskap i
utviklingen av Sandnes/Forus-området, mens Brannvesenet Sør-Rogaland IKS skal
sikre eierne en tilstrekkelig god brannberedskap. Vi har i vedlegg tatt med hele selskapenes formål, slik som de fremgår av formålsparagrafen i vedtekter/selskapsavtaler.
Vi har intervjuet eier- og styrerepresentanter i de nevnte selskapene43 med utgangspunkt i de
spørreskjema som fremkommer av tabellene nedenfor. Eierrepresentantene er spurt om eieroppfølgingen av det direkte eierskapet. Det er brukt samme spørreskjema som beskrevet foran i
punkt 2.3 om eierrepresentantenes oppfølging av selskaper. For styrerepresentantene er det
brukt et eget spørreskjema. Styret er spurt om styrets rolle og om selskapet praktiserer kommunens eierstrategier. Styret er også spurt om eieroppfølgingen av datterselskaper mv. (datterselskaper, datterdatterselskaper44 og tilknyttede selskaper). Eierorganet i et datterselskap vil normalt være styret i morselskapet.45 Lyse Energi AS, IVAR IKS og Forus Næringspark AS har
mange datterselskaper mv. Vi har således både fått med hvordan styrerepresentantene der ser på
sin rolle samt hvordan eieroppfølgingen av det indirekte eierskapet foretas.
Tidligere har det vært ganske vanlig at ordførerne har sittet i flere styrer. Ved innføringen av de nye habilitetsreglene fra november 2011 - hvor bl.a. styremedlemmene
blir inhabile til å behandle saker hvor selskapet er part når saken blir behandlet i
kommunale organ - har medført at ordførerne i stor grad har trukket seg ut av styrene.
Dette er også tilfellet i Sandnes. Ordførerne blir da mer sentrale på eiersiden.
Styret i Greater Stavanger AS har med ordførerne fra alle de de fire kommunene på
Nord-Jæren. Styret er direkte oppnevnt av bystyrene/kommunestyrene i eierkommunene/samarbeidskommunene. Den tunge politiske representasjonen i styret gir visse
utfordringer når saker om selskapet skal behandles i politiske organer. Fylkesmannen i
Rogaland (FMR) har imidlertid uttalt at det ikke inhabiltetsproblemer når ordinære saker behandles (eksempelvis årsbudsjetter og årsrapporter).
Nedenfor følger en oppsummering fra intervjuene av eier- og styrerepresentantene. Dette er utfylte spørreskjema og redigerte utdrag fra intervjuene.

43 Dette omfatter en eierrepresentant og ett styremedlem pr. selskap. Vi valgte ut leder av representantskap og styreleder i de tilfeller hvor kommunen hadde disse posisjonene. Det fremkom i intervjuene enkelte nyanseringer i svarene.
Dette gjelder hvorvidt svaret på et spørsmål ble besvart med klart JA eller NEI. Svaret kan ligge et sted i mellom.
44 Det er primært Lyse Energi AS som har datterdatterselskaper.
45 Dette følger av aksjelovens § 6-16. Styrerepresentanter i datterselskaper vil ofte rekrutteres fra administrasjonen (ledelsen) i morselskapet. Dersom det foregår transaksjoner mellom mor- og datterselskap - særlig monopolleveranser bør det alltid vurderes om eksterne skal besitte flertallet av styreplassene i datterselskapet. Ved transaksjoner mellom
mor- og datterselskap kan det spesielt oppstå mistanke om rolleblanding og inhabilitet i anbudsprosesser.
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E IE R R E P R E S E N T A N T E N E S O P PF Ø L G I NG

Tabell 10 Oppsummering spørreskjema (eierrepresentanter)46

Spørsmål

JA

NEI

Vet
ikke

GENERELT
1

Opererer virksomheten i tråd med formålet?

4

2

Har virksomheten utarbeidet en selskapsstrategi?

4

3

Har eierne utarbeidet en spesifikk eierstrategi for virksomheten?

2

4

Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende?

4

5

Er det noen oppfølging av virksomheten utenom de lovmessige eiermøtene?

4

2

STYRET (utnevnelse og evaluering)
6

Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet?

1

2

7

Har det ved styreutnevnelsen vært brukt valgkomité?

1

3

8

Hvor habilitets- og kompetansevurderinger var inkludert?

3

9

Gjøres det evalueringer av styret?

1
1

2

2

OVERORDNEDE EIERSTRATEGIER (prinsipper for godt eierskap)
10

Er eierrepresentanten kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap?

3

11

Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap?

3

1

12

Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av kommunen?

3

1

13

Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet?

3

1

1

REGLER FOR EIERSTYRINGEN (rollefordelingen)
14

Blir kommunens interesser ivaretatt ved deltakelsen i eierorganet?

4

15

Blir selskapets interesser ivaretatt i styret?

4

16

Blir eierrepresentanten bundet/instruert av bystyret i viktige saker?

4

Eierrepresentantenes kommentarer
Vi tar nedenunder med et redigert utdrag fra intervjuene.


Lyse Energi AS: Det er et veldig bra styre og ledelse i selskapet. Selskapet har årlige eiermøter med kommunen, hvor de orienterer om hele konsernets virksomhet og status. Det er
også et av de selskapene som vil gå igjen i formannskapets dialogmøter med selskapene.
Kommunens styrerepresentasjon er i samsvar med aksjonæravtalen. Eierne bør i større grad
konsulteres når selskapet skal gjøre store oppkjøp/investeringer. Da kunne saken om kjøpet av eierandelen i gass- og oljeselskapet Noreco blitt håndtert annerledes. Noreco påførte
selskapet og dermed eierne et betydelig økonomisk tap ettersom markedsutviklingen tok
en annen veg enn den risikovurderingen som styret la til grunn for kjøpet.



IVAR IKS: Selskapet gir en god informasjon om driften på representantskapsmøtene. Det
er her også informasjon om datterselskaper mv. Selskapet avholdt uformelle eiermøter med
kommunene i forbindelse med ROVAR-prosessen for en del år tilbake. Møtene ble avholdt
pr. kommune og hvor både ordfører, rådmann og representantskapsmedlemmer deltok.
Det har siden ikke vært viktige saker som har medført uformelle eiermøter. Kommunen
(rådmannen) innkaller til formøte med alle representantskapsmedlemmene før representantskapsmøter (uansett om det er viktige saker på dagsorden eller ikke). Det har ikke for
selskapet vært benyttet valgkomite for styreutnevnelsen, men det arbeides med dette
(kommer antageligvis ved neste styrevalg). Det har imidlertid vært full runde på kriteriene
for kommunens styremedlemmer (kjønnsbalanse, habilitet og kompetanse). Kompetanse-

46

Svarene her er i samsvar med det som gjelder andre selskaper, jf. tabell 8.
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kravene kan være en utfordring å matche (jf. eierstrategien for selskapet). Eierrepresentanten følger med på om selskapet skiller mellom selvkost (husholdning) og næring.


Forus Næringspark AS: Forus Næringspark AS er et krevende selskap hvor det er en del
uenigheter mellom eierne om selskapets formål. Sandnes ønsker at selskapet holder seg til
det vedtektsfestede formålet som er utvikling av næringstomter i Forus-området. Sandnes
ser det også naturlig at selskapet utbetaler utbytte. Uenighetene skal løse seg når den spesifikke eierstrategien snart kommer på plass.



Brannvesenet Sør-Rogaland IKS: Det føles som om representantskapet er i et vakuum når
det gjelder sakene. Viktige saker er egentlig avgjort på forhånd. Dette skyldes at representantskapet ikke er involvert ved uformelle eiermøter som avholdes med selskapet (det er
ordførerne og rådmenn som der har deltatt). Selskapet har de siste årene avholdt uformelle
eiermøter med kommunene i forbindelse med ny brannstasjonsstruktur. Driftstilskuddene
til selskapet er for små i forhold til behovet. Særlig gjelder dette utstyret som nå gjerne er
gammelt. Det er nok slik at de kommuner som har anstrengt økonomi prioriterer sykehjemsplasser før ny brannbil. Eierrepresentanten sitter ikke i bystyret og er ukjent med
kommunens eierskapsmelding og kommunens overordnede eierstrategier. Valgkomite ved
styreutnevnelsen for selskapet benyttes, men dette går mest på en fordeling av politiske styreverv eierkommunene seg i mellom.

S T Y RE R E P R E S E N T A N T E N E S O P PF Ø L G IN G

Tabell 11 Oppsummering spørreskjema (styrerepresentanter)

Spørsmål

JA

NEI

3

1

Vet
ikke

REGLER FOR EIERSTYRINGEN (rollefordelingen)
1 Blir selskapets interesser ivaretatt i styret?47
OVERORDNEDE EIERSTRATEGIER (prinsipper for godt eierskap)
2 Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap?

4

3 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet?

4

SPESIFIKKE EIERSTRATEGIER
4 Praktiseres kommunens spesifikke eierstrategier av selskapet?48

2

DATTERSELSKAPER, DATTERDATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER49
5 Opererer virksomhetene i tråd med formålet?

3

6 Har virksomhetene utarbeidet en selskapsstrategi?

2

7 Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende?

3

8 Er selskapene blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap?

2

1

9 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapene?

1

2

1

Styrerepresentantenes kommentarer
Vi tar nedenunder med et redigert utdrag fra intervjuene.

47 NEI-svaret gjelder Forus Næringspark AS og relaterer seg til de uenighetene det har vært mellom Sandnes og Stavanger/Sola når det gjelder hva som er selskapets formål.
48 Spørsmålet er kun aktuelt for Lyse Energi AS og IVAR IKS.
49 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har ikke datterselskaper mv. Vet ikke svarene gjelder ikke heleide datterselskaper.
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Lyse Energi AS: Det er et godt og profesjonelt styre. Styret velges av bedriftsforsamlingen,
etter forslag fra valgkomiteen. I aksjonæravtalen er slått fast hvordan fordelingen av styreplassene mellom eierne/eiergruppene skal være. Samtidig har valgkomiteen et mandat om
å sikre at styret har rett kompetanse og at fordelingen kvinner/menn blir ivaretatt. Selskapet er spesielt i den forstand at det driver forretning (det er ikke et forvaltningsorgan eller
selvkostvirksomhet). Energiloven som kom for ca. 20 år siden, utløste at selskapet ble et AS
med en del av virksomheten i datterselskaper. Ordførerutvalget diskuterte på den tiden hva
eierne ville med selskapet (forsyningssikkerhet, forretningsmessig drift og utbyttepolitikk).
Ved selskapets stiftelse (1998) var energiprisene lave. Det var behov for å finne ny forretningsområder (derav fiber og LNG). De store investeringene i nye forretningsområder er
vedtatt av bedriftsforsamlingen, enstemmig eller nær enstemmig. Dette har selvsagt ikke
vært til hinder for at enkelte medlemmer av bedriftsforsamlingen har uttalt seg kritisk til
deler av virksomheten. Selskapet avsetter midler i «gode» år for at eierne skal få et jevnt utbytte (motvirke større svingninger i utbytte). Målet er dessuten å øke utbyttet over tid. Den
spesifikke eierstrategien er godt forankret i selskapet. Datterselskaper mv. følges opp når
det gjelder den forretningsmessige drift og eventuelle store saker og større avvik. Om alle
disse selskapene er blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap og om de
praktiserer disse er ukjent, men prinsippene kan anses som allmenngyldige.



IVAR IKS: IVAR skiller nå godt mellom selvkostdelen og næringsvirksomhet. Selvkostdelen med vann, avløp og husholdningsavfall ligger klart forankret i morselskapet, mens næringsavfall og annen næring er skilt ut i et heleid datterselskap. Selskapet har en driftsrisiko, mens den økonomiske risikoen ligger på eierne/kommunene og dernest på deres brukere av VAR-tjenestene. Dette skyldes at VAR-tjenestene i de fleste kommunene skal gå i
selvkost. Selskapet måler seg mot andre VAR-virksomheter i landet. Prisøkningene overfor
eierne/kommunene har de siste årene ligget under konsumprisindeksen. Store investeringer i vannanlegg og avløpsrensing de kommende årene medfører imidlertid at prisene
her vil måtte stige. Datterselskaper mv. følges opp på et overordnet nivå. 50 Større avvik hos
disse selskapene registreres.



Forus Næringspark AS: Selskapets interesser blir ikke ivaretatt i styret. Selskapet driver
også med boligformål (Forus Øst/travbanen). Dette er ikke iht. formålsparagrafen i vedtektene. Eierne/styremedlemmene har ulikt syn på hvordan vedtektene skal tolkes. Også når
det gjelder utbytte har eierne/styremedlemmene ulikt syn. Arbeid med spesifikk eierstrategi for selskapet har startet opp hos administrasjonen/rådmennene i eierkommunene. Dette
vil da medføre at uenighetene må løses. Det er liten informasjon om driften etc. i datterselskapene mv. Dette kunne vært bedre, spesielt når det gjelder Greater Stavanger AS. En kan
stille spørsmål om Greater Stavanger AS gjør mye for Stavanger og mindre for de andre eierne/samarbeidspartnerne (det er ikke likebehandling)? Selskapet gavner likevel regionen
som et hele (det er et viktig redskap for næringsutviklingen).



Brannvesenet Sør-Rogaland IKS: Selskapet har utfordringer med pensjonsutgifter og
gammelt utstyr som neppe kan dekkes med dagens driftstilskudd fra eierne. For å opprettholde budsjettbalansen er det satt fokus på budsjettdisiplin, innkjøps- og stillingsstopp (vakante stillinger) så langt dette er forsvarlig, og om det er noen ikke-lovpålagte oppgaver
som kan reduseres. Uformelle eiermøter som avholdes med selskapet er en uting (det er

Det er i IVAR samme styret i morselskapet (IVAR IKS) og det heleide datterselskapet (IVAR Næring AS). Styret i
morselskapet er følgelig ikke eierorgan (generalforsamling) i dette datterselskapet. Generalforsamlingen i IVAR Næring
AS er representantskapets leder i IVAR IKS. Utskillingen av næringsbiten i IVAR er ikke ny, men IVAR Næring AS har
vært inaktivt siden etableringen i 1998. Utskillingen av næringsbiten og forholdet med at det er samme styre i mor- og
datterselskap reiser en del problemstillinger. Dette gjelder både habilitet ved samhandling mellom selskapene og andre
forhold. IVAR IKS har fått advokatfirmaet Kluge til å vurdere problemstillingene. Dette skjedde i forbindelse med reetableringen av datterselskapet i 2012. Iht. vurderingen kan det her være samme styre i mor- og datterselskap.
50
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ordførerne og rådmenn som der har deltatt). Det skjer da gjerne ting på kammerset (utenfor
det egentlige eierorganet) og det gir perifere eierrepresentanter. Ved viktige saker kan det
heller være et «styrket» representantskapsmøte hvor ordførerne, rådmenn, representantskapet og styret møtes.

Vi har i intervjuene også spurt styrerepresentantene om styret har foretatt noen egenevaluering. Både i kommunens forrige og nye eierskapspolitiske strategi fremkommer
det at styret skal evaluere sitt arbeid. Styret i Lyse Energi AS har styreevaluering på
dagsorden hvert år, mens styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hadde egen styresak
om styreevaluering i 2012. Styrene i de to andre selskapene hadde også foretatt en styreevaluering, men uten at dette var en egen styresak eller dokumentert på annen måte.
Kommentarer til eier- og styrerepresentantenes oppfølging (kun hovedpunkter)
Eier- og styrerepresentantene har ulike roller når det gjelder selskapene, som hhv. eiers
og selskapets representant. Det er viktig at disse rollene ikke blandes. Dette forholdet
synes å være ivaretatt av kommunens representanter i de nevnte selskapene. Datterselskaper mv. følges opp på et overordnet nivå. Heleide datterselskaper er for øvrig gjerne så tett sammensveiset med morselskapet, at de kan ses på som en enhet.
Det er i all hovedsak deler av driften som er plassert i datterselskaper mv. Eieroppfølgingen av disse selskapene vil derfor i mindre grad omfatte politiske saker. Datterselskapet Greater Stavanger AS (Stavangerregionen Næringsutvikling AS)51 er et viktig
redskap for regionens næringsutvikling og hvor politikk løpende er på dagsorden. Selskapet har imidlertid en tung politisk representasjon i styret og større politiske saker
vil komme opp til behandling i bystyret (eksempelvis strategisk næringsplan for Stavangerregionen 2013-2025). Det er noe ulikt syn i eierkommunene om Greater Stavanger
AS burde være et datterselskap eller ikke. Sandnes mener at selskapet burde vært direkte eid for å styrke kommunens innflytelse i selskapet.
De spesifikke eierstrategiene definerer eiernes forventninger til selskapenes risikoeksponering (moderat risiko). Lyse (konsernet) skal ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet ikke kan imøtekomme aksjonærenes forventninger til
utbyttenivå. IVAR skal ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet ikke evner å ivareta sitt formål på en tilfredsstillende måte. Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapenes kjernevirksomhet, skal være
gjenstand for en særskilt risikovurdering, og for Lyse skal også bedriftsforsamlingen
vurdere denne. Vi ser imidlertid også for oss en politisk behandling hos eiernes øverste
organ når selskapene vil foreta særlig store investeringer da slike investeringer påfører
eierne en vesentlig økonomisk risiko. Eierne i Lyse har ikke gitt helt klare føringer om
hvilke aktiviteter som selskapet (gjennom sine datterselskaper mv.) kan investere i. Slike føringer kan vurderes.

Greater Stavanger AS er 100 eid av Forus Næringspark AS, som igjen er heleid av kommunene Sandnes, Stavanger og
Sola. I Greater Stavanger AS er det partnerskapsavtaler med 15 kommuner i regionen samt fylkeskommunen.
51
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Anbefaling
 Styrene bør årlig foreta en egenevaluering som dokumenteres.


Bystyret bør behandle selskapenes planer for særlig store investeringer.

Rådmannen tilrettelegger for opplæringstiltakene, samt bistår kommunens representanter i eierorganene med å avklare kommunens mål og strategier for eierskapet i det
enkelte selskap.
Folkevalgtopplæringen i 2011 hadde eierskap som et eget tema. På formannskapssamlingen i 2012 ble dette fulgt opp med hvordan en kan forbedre utøvelsen av eierskapet.
Siden har det vært lite av opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse.
Det vil bli foreslått et tilpasset repetisjonsopplegg, lagt til tidlig høst 2014, før budsjettbehandlingen. Nye opplæringstiltak vil omfatte den reviderte eierskapspolitikken og
generelle prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
Kommunen vil fortsette med å ha eierskap som tema i folkevalgtopplæringen. Rådmannen satser ellers på å forbedre og utvikle opplæringen til formannskapet. Eierstrategiene vil være et sentralt tema i opplæringsprogrammet, i tillegg til mer selskapsspesifikk kunnskapsdeling. Opplæringsprogrammet som er utformet med hensyn til styrer i kommunale foretak videreføres. Det vil også vurderes om det skal tilbys opplæringsprogram for valgte medlemmer i øvrige selskaper. Vi tar for øvrig med at selskapene selv vil kunne ha en opplæring av eier- og styrerepresentanter. Dette vil primært
gjelde de store kommunalt eide selskapene.
Vurderinger av opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse
En obligatorisk ordning gir de folkevalgte innsikt i de ulike roller man innehar, både
som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Dette vil være med på å sikre
at beslutninger blir tatt i rett organ og hindrer en uheldig rolleblanding. Kommunen
har grunnleggende opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte. Dette er en del av folkevalgtopplæringen etter valget. En grundigere og hyppigere opplæring vil være å foretrekke. Dette er også i tråd med KS sine anbefalinger
og kommunens nye eierskapspolitiske strategi.
Anbefaling
 Opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte bør
styrkes med et eget årlig opplegg. Det er her viktig også å få med eier- og styrerepresentanter fra administrasjonen og eventuelt andre.

SELSKAPSKONTROLL

- 43 -

SANDNES EIERSKAPSFORVALTNING

Rogaland Revisjon IKS

VEDLEGG

SELSKAPSKONTROLL

- 44 -

SANDNES EIERSKAPSFORVALTNING

Rogaland Revisjon IKS

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 (§§ 13 – 15). Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter:


Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14
første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av (fylkes-)kommunens eierinteresser, herunder
å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med (fylkes-)kommunens vedtak
og forutsetninger.



Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14
andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kap. 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kap. 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd.

Denne selskapskontrollen omfatter den obligatoriske delen (såkalt eierskapskontroll).
Rogaland Revisjon IKS utfører selskapskontroll på oppdrag fra kontrollutvalget i (fylkes)kommunene.
Denne kontrollen er utarbeidet av forvaltningsrevisor Rune Eskeland under ledelse av revisjonsdirektør
Cicel Aarrestad. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 22.02.13.

Kontrollkriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Kontrollkriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.
I denne kontrollen er følgende kriterier anvendt:


Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder
o Kommunens eierskapspolitiske strategi (tidligere kalt eierskapsmelding)
o Motiver for eierskap, prinsipper for godt og aktivt eierskap og regler for eierstyring (dette
fremkommer av kommunens eierskapspolitiske strategi)



KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper

Kommunens eierskapspolitiske strategi, overordnede eierstrategier og selskapsspesifikke eierstrategier
ligger ikke pr. dags dato på kommunens nettsider, men dette materiellet er tilgjengelig ved søk på internett. Rådmannen satser nå på å utarbeide egne nettsider om eierskapsforvaltning (en egen eierportal). Anbefalingen om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper ligger på KS sine nettsider.
KS Eierforum Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper
Som en del av kontrollen har vi sett på det som står i KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper. Det er der tatt med en rekke anbefalinger overfor både
eiere og selskap. Kommunen omtaler disse anbefalingene i sin nye eierskapspolitiske strategi.

Metodisk har vi benyttet intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter. Det er sett på kommunens eierskapspolitiske strategi, med overordnede eierstrategier og regler for eierstyringen.
Intervjuer er foretatt av kommunens administrative ledelse (representert ved rådmannen og senior rådgiver) og ordfører (som kommunens rettslige representant for aksjeselskaper). Senior rådgiver hos rådmannen arbeider spesielt med kommunens eierskapsforvaltning. Formannskapet er kommunens utvalg for
eierstrategier.
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Eierrepresentanter ved kommunens direkte eierskap er kontaktet med spørreskjema om eieroppfølgingen.52 For selskapene Lyse Energi AS, IVAR IKS, Forus Næringspark AS og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
har vi intervjuet utvalgte eierrepresentanter og styremedlemmer. Intervjuene tok utgangspunkt i spørreskjemaer utsendt på forhånd. Det er utarbeidet to forskjellige spørreskjemaer. Spørreskjemaene er tatt med
nedenfor under «Spørsmål til eier- og styrerepresentanter».
Selskapskontroll omfatter i prinsippet alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn kommuneloven (KL) samt interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS). Utenfor rekkevidden av
selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter KL kapittel 11 eller interkommunalt
samarbeid etter KL kapittel 5 og som ikke er eget rettssubjekt.
Sandnes har fem kommunale foretak. Kommunen har sett det hensiktsmessig å rendyrke «eierrollen»
overfor sine kommunale foretak. Kommunen utarbeider derfor eierstrategier for disse som et ledd i profesjonaliseringen av sin eierrolle. Vi har også sett noe på dette.
Kommunen er med i mange foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser omfattes ikke av regelverket
om selskapskontroll. Foreninger og stiftelser er selveide og eierstyring kan i prinsippet ikke foretas. Det
vises til artikkel i Kommunerevisoren nr. 3/2006 fra Jostein Selle i KRD (et utdrag fra artikkelen er tatt i
med vedleggsdelen til sist i rapporten her). Vi har imidlertid sett om kommunen har vedtektsført muligheter for innsyn i stiftelser.
Selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk aksjefond), vil ikke være
aktuelle. Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant.

Vi henviser til følgende kilder:
Lovregler


Kommuneloven av 25. september 1992



Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997



Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999



Stiftelsesloven av 15. juni 2001 (i kraft fra 01.01.05)

Eierstrategi/eierstyring og selskapsledelse


KS Eierforum (2011): Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak - utgave februar 2011



Telemarksforskning-Bø (2008): Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og
samarbeid i kommunene (rapport utarbeidet for KS)



Kommunerevisoren nr. 3/2006: Hvem som er omfattet av selskapskontroll (artikkel av seniorrådgiver
Jostein Selle, KRD)



Kommunal- og regionaldepartementet (20.09.13): Spørsmål om habilitet i AS og IKS



NKRF (2012): Selskapskontroll – fra a til å (praktisk veileder) med vedlegg



Kommuneforlaget (2011): Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen



Kommuneforlaget (2012): Styring av kommunalt eide selskaper av Vibeke Resch-Knudsen



KS Hovedstyret (2010): Nødvendig med et aktivt kommunalt eierskap

Sandnes kommune


Eierpolitisk strategi for valgperioden (bystyret BST-sak 075/14 fra 20.05.14)



Eierpolitisk strategi for Sandnes kommune valgperioden 2011-2015 (3. utgave 29.04.14).

52

Dette gjelder aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Kommunen har lite av andre selskapsformer.
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Spesifikke eierstrategier for kommunens selskaper og kommunale foretak



Eierskapsmelding 2007 (bystyret BST-sak 199/07 fra 11.12.07)



Resultater av kommunens eierskap etter 2009 - Prinsipper for eierstyring fremover (bystyret BST-sak
104/10 fra 14.09.10)



Resultater av kommunens eierskap etter 2008 - Prinsipper for eierstyring fremover (bystyret BST-sak
101/09 fra 13.09.09)



Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for formannskapet (bystyret 23.03.04/21.06.11 og 22.10.13)



Kommunes plan for selskapskontroll 2011-2015 (bystyret BST-sak 156/12 fra 20.11.12)



Kommunens årsregnskap og årsrapport for 2012 og 2013



Oversikt over kommunens eierrepresentanter i selskaper 2013 (ordfører/fullmektiger for aksjeselskaper, egen liste for interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid)



Oversikt over kommunens styrerepresentanter i selskaper 2013 (iht. Proff.no)



Oversikt over eierskapssaker i formannskap og bystyre 2011-2014 (sist pr. mai 2014)



Valg av diverse styrer, råd og utvalg (bystyret BST saker 113/11 til 167/11 fra 25.10.11)53

Andre kilder


Proff.no (opplysninger om selskapene)



Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret)



Lotteri- og stiftelsestilsynet (stiftelsestilsynet og stiftelsesregisteret)



Lyse Energi AS: Styrets melding til eierne 2013



Eierskapsmeldinger til andre kommuner i regionen

En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselskaper. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunktet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i disse selskapene og på eierforholdene.

Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Sandnes kommune

Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS:

2005: Allservice AS

2005: Sandnes Pro-Service AS

2007: Sandnes Tomteselskap AS (eneeid av Sandnes kommune)

2008: Lyse Energi AS

2010: IVAR IKS

2010: Sørmarka Flerbrukshall IKS

2011: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

2011: Nord-Jæren Bompengeselskap AS

2013: Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS
Gjennomført av andre:

2010: Forus Næringspark AS
(utført av Nedre Romerike distriktsrevisjon på vegne av Rogaland Revisjon IKS)

2011: Rogaland Revisjon IKS (utført av ReVisor AS)
Merknad: Sandnes Tomteselskap AS er i dag et kommunalt foretak Sandnes tomteselskap KF.

Dette omfatter de aller fleste valgsakene. Det er noen få andre valgsaker utenom dette i perioden 2011-2013.
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.
53
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Formelt utøves kommunenes eierskap gjennom deres (valgte) representanter til selskapenes øverste organer, stort sett generalforsamlingen og representantskapet. Eierskapskontrollen skal som nevnt vurdere om
den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger. Følgelig har vi spurt disse personer når det gjelder informasjon om eieroppfølgingen.
Våre spørsmål til eierrepresentantene55 var:
Spørsmål

JA NEI Vet Kommentarer
ikke

GENERELT
1

Opererer virksomheten i tråd med formålet?

(formålsparagrafen i vedtektene/selskapsavtalen e.a.)

2

Har virksomheten utarbeidet en selskapsstrategi?

(strategiplan eller lignende)

3

Har eierne utarbeidet spesifikke eierstrategier for
virksomheten?

(det er lite av dette foreløpig, se
nedenfor)

4

Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende?

(saksliste og saksdokumenter ved
de lovmessige eiermøter)

5

Er det noen eieroppfølging av virksomheten
utenom de lovmessige eiermøtene?

(eksempelvis ved viktige saker)

STYRET (utnevnelse og evaluering)
6

Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet?

7

Har det ved styreutnevnelsen vært brukt valgkomité?

8

Hvor habilitets- og kompetansevurderinger var
inkludert?

9

Gjøres det evalueringer av styret?
OVERORNEDE EIERSTRATEGIER (prinsipper
for godt eierskap)

(skriftlige regler i vedtekter/selskapsavtale e.a.)

(skriftlige vurderinger)

(jf. kommunens eierskapsmelding
punkt 1.4)

10 Er eierrepresentanten kjent med kommunens
prinsipper for godt eierskap?
11 Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens
prinsipper for godt eierskap?
12 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av kommunen?
13 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet?
REGLER FOR EIERSTYRINGEN (rollefordelingen)

(jf. kommunens eierskapsmelding
punkt 1.5)

14 Blir kommunens interesser ivaretatt ved deltakelsen i eierorganet??
15 Blir selskapets interesser ivaretatt i styret?

(i samsvar med eiers krav)

16 Blir eierrepresentanten bundet/instruert av bystyret i viktige saker?

Merknader
Spørsmålene besvares ved avkryssing for ”JA, NEI eller Vet ikke”, og eventuelt med en kort kommentar. Vi er spesielt interessert i kommentarer dersom det svares «NEI». Vi har i skjemaet satt inn noen presiseringer under kommentarer som hjelp ved utfyllingen. Dette kan skrives over dersom det gis kommentarer.
Spørsmål nr. 3: Spesifikke eierstrategier er foreløpig – så vidt vi kjenner til – kun utarbeidet for Lyse Energi AS,
IVAR IKS og Rogaland Revisjon IKS. Spørsmål nr. 10-13: Spørsmålene her gjelder overordnede eierstrategier i
kommunens eierskapsmelding for 2007 (andre utgave). Kommunen arbeider med ny eierskapsmelding som etter planen skal politisk behandles i slutten av året. Kommunens overordnede eierstrategier kan der bli noe endret.

55

Dette gjelder kommunens direkte eierskap i selskaper.
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For særlig viktige selskaper har vi også intervjuet utvalgte styremedlemmer. Som særlig viktige selskaper
har vi valgt ut selskapene Lyse Energi AS, IVAR IKS, Forus Næringspark AS og Brannvesenet SørRogaland IKS. Styrerepresentanter er her spurt om styrets rolle, om selskapet praktiserer kommunens eierstrategier, og om eieroppfølgingen av datterselskaper mv. (dvs. kommunens indirekte eierskap i selskaper). De nevnte selskapene har mange datterselskaper mv., med unntak for Brannvesenet Sør-Rogaland
IKS som ikke har noen.
Våre spørsmål til styrerepresentantene var:
Spørsmål

JA NEI Vet Kommentarer
ikke

REGLER FOR EIERSTYRINGEN (rollefordelingen)
1

Blir selskapets interesser ivaretatt i styret?

(i samsvar med eiers krav)

OVERORDNEDE EIERSTRATEGIER (prinsipper for godt eierskap)

(jf. kommunens eierskapsmelding
punkt 1.4)

2

Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens
prinsipper for godt eierskap?

3

Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet?
SPESIFIKKE EIERSTRATEGIER

4

Praktiseres kommunens spesifikke eierstrategier av selskapet?

(spørsmålet gjelder kun Lyse Energi
AS og IVAR IKS)

DATTERSELSKAPER, DATTERDATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER
5

Opererer virksomhetene i tråd med formålet?

(formålsparagrafen i vedtektene/selskapsavtalen e.a.)

6

Har virksomhetene utarbeidet en selskapsstrategi?

(strategiplan eller lignende)

7

Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende?

(saksliste og saksdokumenter ved de
lovmessige eiermøtene)

8

Er selskapene blitt gjort kjent med kommunens
prinsipper for godt eierskap?

9

Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapene?

Merknader
Spørsmålene besvares ved avkryssing for ”JA, NEI eller Vet ikke”, og eventuelt med en kort kommentar. Vi er spesielt interessert i kommentarer dersom det svares «NEI». Vi har i skjemaet satt inn noen presiseringer under kommentarer som hjelp ved utfyllingen. Dette kan skrives over dersom det gis kommentarer.
Spørsmål nr. 2-3 og 8-9: Spørsmålene her gjelder overordnede eierstrategier i kommunens eierskapsmelding for 2007
(andre utgave). Kommunen arbeider med ny eierskapsmelding som etter planen skal politisk behandles i slutten av
året. Kommunens overordnede eierstrategier kan der bli noe endret. Spørsmål nr. 5-9: Som styrerepresentant i morselskapet, vil en være eierrepresentant i datterselskaper, og således ha ansvaret for eieroppfølgingen av disse selskapene. (Det vil her også være naturlig at en følger opp tilknyttede selskaper)
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(saker som gjelder kommunens selskaper)56
Saker i formannskapet og bystyret 2011-2014.

2011
FSK

BST

Selskaper

Sakstema

009/11

Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - ny oppnevning til representantskapet

021/11

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Søknad om forlengelse om utvidet konsesjon for
visning av film fra SF Kino Stavanger/Sandnes
AS

026/11

Sandnes Havn KF

Ny Lov om havner og farleder - delegasjon av
myndighet til Sandnes Havn KF

029/11

Sørmarka Flerbrukshall IKS
Multihallen og Storhallen IKS

Endring i selskapsavtalene for Sørmarka Flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS

041/11

Lysefjorden Utvikling AS

Driftstilskudd Lysefjorden Utvikling AS

035/11

(Ruten Parkering AS)

PARKERINGSANLEGG UNDER RUTEN – ETABLERING AV INTERIMSTYRE

038/11

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

SF KINO STAVANGER/SANDNES AS - VALG AV
MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET

042/11
043/11
044/11
045/11
046/11
047/11

Sandnes Havn KF
Sandnes indre havn KF
Sandnes Parkering KF
Sandnes kulturhus KF
KINOKINO KF
Sandnes tomteselskap KF

Årsmeldinger og årsregnskaper

053/11

Forus Næringspark AS (datter)

UTBYGGINGSAVTALE FORUS UTVIKLING AS TILLEGGSOPPGAVER

060/11

Vagle Næringspark AS

Statusrapport 1-2011 fra Vagle Næringspark AS
- Saken er unntatt offentlighet - offl. § 23.1

048/11

Kommunale foretak

Årsregnskap og årsrapport for Sandnes kommune 2010

052/11

063/11

055/11

KINOKINO KF

Status og videre utvikling for KINOKINO

093/11

061/11

Forus Næringspark AS (datter)

INVITASJON FRA GREATER STAVANGER TIL
PARTNERSKAPSAVTALE - PERIODE 2012 - 2015

094/11

063/11

IVAR IKS

IVAR IKS - SØKNAD FRA STRAND KOMMUNE
OM Å GÅ INN SOM DELTAKER I SELSKAPET

095/11

060/11

Forus Næringspark AS

FORUS NÆRINGSPARK AS - ENDRING AV VEDTEKTER

068/11
091/11

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

REVIDERING AV GJELDENDE KONSESJONSVILKÅR FOR VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I
SANDNES KOMMUNE

075/11

Vagle Næringspark AS

Avtale om ansvarlig lån mellom Vagle Næringspark AS og Sandnes kommune - Saken er unntatt offentlighet - offl. § 23.2

076/11

Sandnes indre havn KF

Sandnes indre havn - avtale om eiendommene

078/11

Sørmarka Flerbrukshall IKS
Multihallen og Storhallen IKS

Oppgradering av Sørmarka Arena – Sandneshallen og Randaberg Arena - internasjonale mesterskap og større arrangementsfleksibilitet

079/11

Multihallen og Storhallen IKS

Avtale mellom eierkommunene vedrørende
Sandnes kommune sin disponering av flerbruksflaten i Sandneshallen

084/11

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Rapport etter selskapskontroll - Brannvesenet
Sør-Rogaland IKS

092/11

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Søknad om konsesjon for kinodrift i Olav Kyrresgate 5

56 Herunder også kommunale foretak, men ikke enkeltsaker om foreninger og stiftelser. Saker registrert som meldingssaker/orienteringssaker er ikke med.
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093/11

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Søknad om konsesjon for kinodrift i Amfi Vågen

Sandnes kulturhus KF

Utvidelse av lokaler for Sandnes kulturhus og
Sandnes bibliotek

105/11

Sandnes indre havn KF

Områderegulering for Sandnes indre havn - Plan
2009116

108/11

Rogaland Revisjon IKS

Rapport etter selskapskontroll - Rogaland Revisjon IKS

111/11

Sandnes kulturhus KF

Sandnes kulturhus KF - halvårsrapport 2011

112/11

KINOKINO KF

KINOKINO - Senter for kunst og film - halvårsrapport for 2011

113/11
til
167/11

Alle selskaper

VALG AV DIVERSE STYRER, RÅD OG UTVALG

180/11
181/11
182/11
183/11
184/11
185/11

Sandnes Havn KF
Sandnes tomteselskap KF
Sandnes indre havn KF
Sandnes kulturhus KF
Sandnes Parkering KF
KINOKINO KF

Valg av styremedlemmer

126/11

Vagle Næringspark AS

Statusrapport 2 - 2011 - Vagle Næringspark AS
- Saken er unntatt offentlighet - offl. § 23.1

138/11

(Ruten Parkering AS)
Sandnes Parkering KF

DRIFTSAVTALE FOR UNDERJORDISK PARKERINGSANLEGG – VÅGSGATEN 16AS

143/11

Jæren Friluftsråd IS
Ryfylke Friluftsråd IS

Økning i kontingenten for Jæren og Ryfylke Friluftsråd - godkjenning av vedtektsendring

212/11

IVAR IKS

IVAR IKS - anbefaling om å omorganisere den
operative virksomheten til AS

002/12

Nord-Jæren Bompengeselskap
AS

Rapport etter selskapskontroll - Nord-Jæren
Bompengeselskap AS

005/12

KINOKINO KF

KENNETH AUSTRÅTT (H) - SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I KINOKINO KF

099/11

147/11
158/11

2012

009/12

Sandnes kulturhus KF

Sandnes kulturhus KF - oppsetning av musikaler

019/12

013/12

Sandnes indre havn KF

Havneparken Sandnes

020/12

017/12

Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS

Søknad fra Strand kommune - deltaker i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

018/12

Sandnes kulturhus KF

Sandnes kulturhus KF - oppsetning av musikaler

024/12

Sandnes Havn KF

Sandnes Havn KF - kjøp av to eiendommer på
Somaneset

Nord-Jæren Bompengeselskap
AS

Oppfølging av bystyrets behandling - selskapskontroll av Nord Jæren Bompengeselskap AS og
Rogaland Revisjon IKS

IVAR IKS

IVAR IKS - anbefaling om å omorganisere den
operative virksomheten til AS

Lyse Energi AS

Lyse Kraft DA - Saken er unntatt offentlighet Off.l.§ 13 fvl § 3.2

025/12

050/12

030/12

067/12
071/12

041/12

Kommunale foretak

Årsregnskap og årsrapport 2011 for Sandnes
kommune

082/12

054/12

IVAR IKS

Søknad fra IVAR IKS om økt låneramme

061/12
062/12
063/12
064/12
065/12
066/12

Sandnes tomteselskap KF
Sandnes Havn KF
Sandnes indre havn KF
Sandnes kulturhus KF
Sandnes Parkering KF
KINOKINO KF

Årsmeldinger og årsregnskaper

067/12

KINOKINO KF

KINOKINO - SENTER FOR KUNST OG FILM KF SØKNADER OM FRITAK FRA STYREVERV

IVAR IKS

Kommunenes eierstrategi overfor IVAR IKS Forslag

084/12
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085/12

Rogaland Revisjon IKS

Kommunenes eierstrategi overfor Rogaland Revisjon IKS - forslag

091/12

079/12

Sandnes indre havn KF (datter)

Havneparken Sandnes - Etablering av infrastrukturselskap SANDNES INDRE HAVN INFRASTRUKTUR AS

092/12

080/12

Sandnes indre havn KF

Havneparken Sandnes - Sandnes indre havn KF
- Forretningsplan og oppstart av fase 2 - Detaljprosjektering

114/12

Forus Industri AS

Forberedelse til ekstraordinær generalforsamling i Forus Industri AS - Delegasjon av myndighet til Formannskapet

106/12

(Nygaardshagen Parkering AS)

Nygaardshagen Parkering AS i delfinansiering
og driftsavtale

130/12

KINOKINO KF

KINOKINO KF - Oppdrag om utredning av fremtidig driftsmodell

151/12

Sandnes Parkering KF

Lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) - høringsuttalelse

153/12

Forus Næringspark AS (datter)

Fornyelse Strategisk næringsplan - Greater
Stavanger

158/12

Attende AS

Forslag om fusjon mellom Invivo AS og Forus
Industri AS

166/12

126/12

IVAR IKS

Kommunenes eierstrategi overfor IVAR IKS endelig godkjenning

167/12

127/12

Rogaland Revisjon IKS

Kommunenes eierstrategi overfor Rogaland Revisjon IKS - endelig godkjenning

156/12

Alle selskaper

Plan for selskapskontroll valgperioden 20112015

161/12

KINOKINO KF
Sandnes kulturhus KF

Resultater av utredningsoppdrag om fremtidig
driftsmodell KINOKINO KF og mulig samarbeid
med Sandnes kulturhus KF

184/12

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Opprettelse av nytt kommunalt foretak Sandnes
kunst- og kulturhus KF og avvikling av foretakene KINOKINO KF og Sandnes kulturhus KF

185/12

Sandnes tomteselskap KF

Sammenslåing av Sandnes indre havn KF og
Sandnes tomteselskap KF - økonomiplan og
valg av styremedlemmer, avviklingsprosedyre

186/12

Attende AS

Generalforsamling i Attende AS - vedtekter og
valg av styremedlem

189/12

Kommunale foretak

Kommunale foretak (KF) styresammensetning endringer

009/13

Sandnes Parkering KF

Endring av priser og avgiftstider - parkering

014/13

Sørmarka Flerbrukshall IKS

EM i Curling 2013 - Sørmarka Flerbrukshall IKS

022/13

Sandnes indre havn KF (datter)

Utbyggingsavtale for utbygging av områdeplan
nr 2009116 Havneparken Sandnes SANDNES
INDRE HAVN INFRASTRUKTUR AS

018/13

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Sandnes kunst- og kulturhus KF - endelig stiftelse

024/13

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Etablering av ny inngang til Sandnes bibliotek,
løsningsforslag i samarbeid med Sandnes kunstog kulturhus KF

029/13

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

SF KINO STAVANGER/SANDNES AS - FORSLAG
TIL MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET

034/13

KINOKINO KF

KINOKINO KF analyse av regnskap og økonomistyring 2012, rapport fra Rogaland Revisjon IKS

041/13

Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS

Rapport etter selskapskontroll - Interkommunalt
Arkiv Rogaland IKS

043/13

Sandnes Eiendom KF

Omstilling innen kommunens eiendomsområde

045/13

Sandnes kunst- og kulturhus KF

SØKNAD OM KONSESJON FOR KINODRIFT I
OLAV KYRRESGT. 5

175/12

2013

032/13

035/13
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051/13
052/13
053/13
054/13
055/13
056/13

Sandnes tomteselskap KF
Sandnes Havn KF
Sandnes Parkering KF
Sandnes indre havn KF
Sandnes kulturhus KF
KINOKINO KF

Årsmeldinger og årsregnskaper
Avviklingsregnskaper for Sandnes indre havn
KF, Sandnes kulturhus KF og KINOKINO KF

057/13

Kommunale foretak

Årsregnskap og årsrapport 2012 for Sandnes
kommune

Forus Næringspark AS (datter)

Høringsutkast; Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2013-2025 Greater Stavanger

Nygaardshagen Parkering AS

Nygaardshagen Parkering AS - Etablering og
deltagelse i parkeringsselskap

093/13

Sandnes kunst- og kulturhus KF

SANDNES KUNST OG KULTURHUS KF - SØKNAD
OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTETE SELSKAPER SANDNES KULTURHUS

094/13

Sandnes kunst- og kulturhus KF

SANDNES KUNST OG KULTURHUS KF - SØKNAD
OM SKJENKEBEVILLING I OLAV KYRRESGATE 5
- KINOKINO

122/13

Sandnes Eiendom KF

Stiftelse av Sandnes Eiendom KF (u.e.) - vedtekter, eierstrategi og valg av styre samt prinsipper for omdanningen

103/13

Lyse Energi AS (datter)

Uttale til konsesjonssøknad fra Lyse Sentralnett
AS for etablering av 420 kV kraftledning Lyse Stølaheia

106/13

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON
SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN

157/13

Sandnes Eiendomsselskap KF

Navneendring Sandnes Eiendom KF

002/14

001/14

Bygging av regionalt/nasjonalt sykleanlegg som
den fjerde folkehallen

003/14

011/14

Sørmarka Flerbrukshall IKS
Multihallen og Storhallen IKS
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

054/13
061/13
077/13

118/13

072/13

2014

013/14
022/14

Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS
SF Kino Stavanger/Sandnes AS

034/14

Alle selskaper

012/14

035/14

019/14

036/14
049/14

Ruten Parkering AS (nytt selskap)
Opera Rogaland IKS (nytt selskap)
SF Kino Stavanger/Sandnes

065/14
066/14
067/14
068/14
075/14

Sandnes tomteselskap KF
Sandnes Havn KF
Sandnes Parkering KF
Sandnes kunst- og kulturhus KF
Alle selskaper

087/14

Opera Rogaland IKS

031/14
032/14
033/14
034/14
035/14
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SØKNAD FRA KLEPP KOMMUNE OM OPPTAK
SOM DELTAKER MED FAST SAMARBEIDSAVTALE
- ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
IS
Endring av eierandel og selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) IKS
Tilbud om kjøp av kommunens aksjer i SF Kino
Stavanger/Sandnes AS - videre arbeid
Eierskapspolitisk strategi 2014 (ny eierskapsmelding) - SAKEN BLE UTSATT
Ruten Parkering AS - stiftelse av selskapet
Opprettelse av regionalt operaselskap og vedtekter for selskapet
Salg av kommunens eierandeler i SF Kino Stavanger/Sandnes (unntatt offentlighet)
Årsmeldinger og årsregnskaper

Revidert eierskapsmelding for Sandnes kommune, nå Eierpolitisk strategi for valgperioden
Opera Rogaland IKS - oppnevning av kandidater
til styret
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Aksjeselskaper og interkommunale selskaper

Formål

Sandnes Pro-Service AS

arbeidsmarkedsbedrift

H

65

50

83,33 %

Renovasjonen IKS

avfallsselskap

H

136

85

50,00 %

Forus Næringspark AS

eiendomsutvikling

H

300

740

49,00 %

Nygaardshagen Parkering AS

parkeringsselskap

D

-

-

47,00 %

Multihallen og Storhallen IKS

idrettsformål

H

22

397

32,50 %

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

brannvern

H

203

125

24,50 %

Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS

drift av arkiver

H

5

5

24,15 %

Sørmarka Flerbrukshall IKS

idrettsformål

H

32

431

23,55 %

IVAR IKS

VAR-selskap

H

484

1.507

21,59 %

Vagle Næringspark AS

eiendomsutvikling

D

0

6

20,00 %

Lyse Energi AS

energiselskap

H

6.053

20.316

19,53 %

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

kinovirksomhet

D

101

82

17,85 %

Nord-Jæren Bompengeselskap AS

bompengeselskap

H

532

694

16,67 %

Rogaland Revisjon IKS

revisjon for eierne

H

19

26

15,90 %

Attende AS

arbeidsmarkedsbedrift

D

-

-

14,60 %

Universitetsfondet Rogaland AS

undervisningsformål

H

1

105

13,16 %

Allservice AS

arbeidsmarkedsbedrift

D

41

41

9,97 %

Glad Mat AS

øke matinteressen

D

7

1

4,08 %

Lysefjorden Utvikling AS

næringsutvikling

D

2

8

1,60 %

Måltidets Hus AS

næringsutvikling mat

D

14

7

?

Riskafjord AS

utleie/drift riskafjord

D

0

1

?

Interkommunale samarbeid

Formål

Dr.innt. Eiendeler

Eierandel

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon

H

Ryfylke Friluftsråd IS

friluftsformål

H

Jæren Friluftsråd IS

friluftsformål

H

Andre selskaper

Formål

Biblioteksentralen SA

serviceorgan bibliotek

-

-

-

KLP (gjensidig forsikringsselskap)

pensjonsformål

-

-

-

Kommunale foretak
(del av kommunen)

Formål

Dr.innt. Eiendeler

Eierandel

Sandnes tomteselskap KF

utbyggingsvirksomhet

-

112

466

-

Sandnes Havn KF

havnevirksomhet

-

17

420

-

Sandnes Parkering KF

parkeringsselskap

-

12

47

-

Sandnes kunst- og kulturhus KF

kunstnerisk formål

-

-

-

-

Sandnes Eiendomsselskap KF

eiendomsforvaltning

-

-

-

-

Type

Type

Type

Type

Dr.innt. Eiendeler

3

Eierandel

4

35,00 %

6

8

-

10

15

-

Dr.innt. Eiendeler

Eierandel

Selskapene kan ha flere formål. Vi har tatt med hovedformålet i vedtektene/selskapsavtalene. Driftsinntekter og eiendeler er fra regnskapene 2012 og avrundet til nærmeste million kroner. Selskapene Nygaardshagen Parkering og Attende ble etablert i 2013 og det er derfor ikke tall for 2013. H betyr heleid selskap av kommunen alene eller sammen
med andre (fylkes)kommuner, mens D betyr deleid selskap (dvs. det er her også andre typer eiere, eksempelvis private
eller staten). Typeinndelingen gjelder primært aksjeselskaper da interkommunale selskaper alltid er heleide. Den har
betydning i den grad kommunen kan kreve innsyn i selskapene iht. kommunelovens § 80. Dette kan etter lovreglene
bare gjøres i heleide selskaper. Men innsynsrett kan bli avtalt med andre eiere eller være vedtektsfestet. Foreninger og
stiftelser er ikke med i oversikten (de er ikke eiet). Friluftsrådene kan anses både som IS’er og foreninger. Eierandelene
for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS og IVAR IKS justeres hvert fjerde år iht. folketallet. Eierandeler i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS vil bli revidert i forbindelse med ny brannstasjonsstruktur.
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Morselskaper

Datterselskaper mv

Aksjeselskaper og interkommunale selskaper
Sandnes Pro-Service AS

JSI Jobbkompetanse AS

Renovasjonen IKS

Renovasjonen Egenregi AS, Renovasjonen Næring AS

Forus Næringspark AS
(4 selskaper)

Greater Stavanger AS (Stavangerregionen Næringsutvikling AS),
Forus Utvikling AS, Ipark Eiendom AS, Ipark Eiendom Parkering AS

Nygaardshagen Parkering AS
Multihallen og Storhallen IKS
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS
Sørmarka Flerbrukshall IKS
IVAR IKS
(6 selskaper)

IVAR Næring AS, Sør Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR AS), Forus
Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning 2 AS, Stølskraft AS,
Minorga Vekst AS

Vagle Næringspark AS
Lyse Energi AS
(27 selskaper)

Lyse Infra AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse AS,
Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, Telekom Holding AS, Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS,
Forus Energigjenvinning 2 AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS,
Jørpeland Kraft AS, Lyse Sentralnett AS, Viken Fibernett AS, Skagen Fiber AS, Skangass AS, Altibox Danmark AS, Stayon AS, Lyse
Kraft AS, Dalane Breiband AS, Sira Kvina Kraftselskap DA

SF Kino Stavanger/Sandnes AS
Nord-Jæren Bompengeselskap AS
Rogaland Revisjon IKS
Attende AS

JSI Jobbkompetanse AS

Universitetsfondet Rogaland AS
Allservice AS

Kvaleberg Industri AS, På vei til jobb AS

Glad Mat AS
Lysefjorden Utvikling AS
Måltidets Hus AS
Riskafjord AS
Kommunale foretak
(del av kommunen)
Sandnes tomteselskap KF
(7 selskaper)

Brattebø Gård AS, Kleivane Utbyggingsselskap AS, Sandnes Øst Utvikling AS, Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS, Sørbø Hove AS,
Kvelluren Næringseiendom AS, Sandnes Indre Havn Infrastruktur
AS

Sandnes Havn KF

Sandnes Havneterminal AS

Sandnes Parkering KF

Sandnes Parkeringsdrift AS

Sandnes kunst- og kulturhus KF
Sandnes Eiendomsselskap KF

58 Det er tatt med samtlige datterselskaper og datterdatterselskaper iht. Proff.no e.a. kilder. Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselskapet). Det vises til aksjelovens § 1-3. Vi har også tatt med kjente tilknyttede selskaper. 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 regnskapslovens § 1-4. Vi har ikke listet opp mindre eierandeler. For Lyse er det her tale om 23
selskaper. Vi nevner ellers at selskapene kan ha eierandeler i hverandre og at kommunen derfor også vil kunne ha et
visst indirekte eierskap på den måten. Kommunens stiftelser kan ha også ha eierandeler i selskaper.
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Vedtektsfestet formål iht. Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret)
Lyse Energi AS
Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. Være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner.
Kunne tilby kundeløsninger som gir kunden valgfrihet og mulighet for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Delta i næringsutvikling og næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene, enten
selv eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, sammenslutninger mv.
IVAR IKS
Levere drikkevann til eierkommunene, motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene, samt å motta
og behandle avfall fra eierkommunene. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og
virksomheter. Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer
kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens deltakelse i selskaper/forretningsdrift.
Forus Næringspark AS
Alene eller i samarbeid med andre offentlige og/eller private virksomheter å erverve, tilrettelegge og utnytte tomtearealer i Stavanger-regionen i samsvar med de til enhver tid gjeldende offentlige arealplaner
for områder som forutsettes utlagt til næringsvirksomhet eller offentlige formål som har tilknytning til
næringsvirksomhet. Tomtene kan selges eller bortfestes og selskapet kan likeledes forestå oppføring av
bygg til næringsvirksomhet og foreta utleie eller salg av bygg til dette formål. 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 kommunale/interkommunale organer
også engasjere seg i virksomhet som direkte eller indirekte forventes å gi ny næringsvirksomhet i Stavanger-regionen. Vedtak om engasjement etter dette ledd krever 3/4 flertall i styret.
Selskapet skal ikke gi utbytte og eventuelt overskudd skal hvert år tillegges selskapets formue. Ved eventuell likvidasjon skal selskapets formue fordeles på medlemskommunene i forhold til det antall aksjer hver
enkelt kommune eier.59
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
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 fyringsanlegg
- aktivt arbeide med forebyggende tiltak mot brann og ulykker
- aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester
- inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

59

Dette avsnittet er en del av selskapets formål, men det fremkommer ikke av foretaksregisteret.
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Oversikt iht. kommunens økonomiplan 2014-2017 (supplert med informasjon fra administrasjonen/rådmannen) - Oversikten er ikke uttømmende

Oversikt over foreninger, stiftelser og legater












Foreninger
KS (Kommunenes Sentralforbund)
Mental Helse
Senter mot seksuelle overgrep
Kirkens SOS
KIA (Kristent interkulturelt arbeid)
SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger)
Kreftomsorg Rogaland
Kirkelig Dialogsenter
Kommunens eldresentre
Region Stavanger BA (som medlem, men indirekte eierskap gjennom Måltidets Hus AS)


















Stiftelser
Rogaland Kunnskapspark
Rogaland Arboret
Jærmuseet
Utleieboliger i Sandnes
Mossiges Minde
Huset (Funkishuset)
Sandnes Gamlehjem (Huset Vårt)
Riska Bofellesskap
Solbakken
Krisesenteret i Stavanger
Kirens Sosialtjeneste
Kirens Bymisjon
Senter for spiseforstyrrelser
Sosialt og veldedig hjelpearbeid i Sandnes kommune
Maritim Forum for Stavanger-regionen
Amathea






Legater
Søskenparet Bertha Andrea og Reiar Gausels legat
Jacob J. og Lars Øglænds fond for Sandnes bys vel
Familien Jonas Øglænds utdanningsfond for ungdom fra Sandnes
Stipendfondet ved Trones skole

I tillegg kommer andeler i borettslag/boligbyggerlag.
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60
Aksjeselskaper og interkommunale selskaper
Eierrepresentant

Nivå Styrerepresentanter

Sandnes Pro-Service AS

Ordfører

P

Tore A. Haaland, Monica Sæstad
Vatnekvam, Elin Selvikvåg, Henning Løland

Renovasjonen IKS

Arne Norheim, Sigve
Tengesdal, Sofie M. Selvikvåg, Tove Rasmussen

P

Kenny Rettore

Forus Næringspark AS

Tore A. Haaland, Sissel
V. Falch, Rune Jonassen, Monica Sæstad
Vatnekvam, Kenneth
Austrått, Tove Rasmussen

P

Pål M. Borgli, Arne Norheim, Annelin Tangen

Nygaardshagen Parkering AS

Ordfører

P

Multihallen og Storhallen IKS

Rune Jonassen

P

Kenny Rettore

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Glenn Torkelsen, Jakob
I. Grude, Solgull I. Klette

P

Mangor Malmin

Interkommunalt Arkiv Rogaland
IKS

Ernst Lapin

P

Henny Lillelid Bjerga

Sørmarka Flerbrukshall IKS

Mangor Malmin

P

Kenny Rettore

IVAR IKS

Jan Refsnes, Bjørg Erga,
Unni Ø. Egeland, Knut
R. Indrebø

P

Stanley Wirak

Vagle Næringspark AS

Ordfører

P

Torgeir Ravndal

Lyse Energi AS

Ordfører

P

Ivar Rusdal

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Ordfører

P

Kåre Hauge

Nord-Jæren Bompengeselskap AS

Ordfører

P

Pål M. Borgli

Rogaland Revisjon IKS

Arvid Erga

P

Henning Løland

Attende AS

Ordfører

P

Heidi Bjerga

Universitetsfondet Rogaland AS

Ordfører

P

Martha Jakobsen Ulvund

Allservice AS

Ordfører

P

Glad Mat AS

Ordfører

P

Lysefjorden Utvikling AS

Ordfører

P

Måltidets Hus AS

Ordfører

P

Riskafjord AS

Ordfører

P

Sandnes tomteselskap KF

Hele bystyret

P

Styreleder: Annelin Tangen

Sandnes Havn KF

Hele bystyret

P

Styreleder: Kenny E Rettore

Sandnes Parkering KF

Hele bystyret

P

Styreleder: Jarl M Malmin

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Hele bystyret

P

Styreleder: Sissel V Falch

Sandnes Eiendomsselskap KF

Hele bystyret

P

Styreleder: Stanley Wirak

Kommunale foretak
(del av kommunen)

Informasjonen om eier- og styrerepresentanter er innhentet fra kommunens administrasjon. For aksjeselskaper er ordfører kommunens eierrepresentant, men her vil det til tider være nødvendig med fullmakter til andre. Vi har kontrollert
eierrepresentasjonen mot eierprotokoller 2013 for 5 selskaper. Det var ingen avvik. Nivå: Dette gjelder hvorvidt eierrepresentantene er fra administrativt (A) eller politisk/folkevalgt nivå (P). I Sandnes er imidlertid all eierrepresentasjon
politisk (P). Vi har ikke listet opp interkommunale samarbeid og andre selskapsformer. Dette omfatter kun et fåtall selskaper (fem selskaper) med mange eiere/deltakere og som ikke produserer viktige kommunale tjenester.
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Nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
- Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige
rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen
skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige
rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Interkommunale
eierskapsmeldinger kan også utarbeides.
En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er
lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ. Selv
om en eierskapsmelding primært sett skal handle om selskapene, bør den også skjele til de interkommunale samarbeid.
En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter;
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid
2. Politiske (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene
3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon.
En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes
ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet.
Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler til selskapsstyrene. Eierskapsmeldingen kan også inneholde et eget punkt om selskapenes samfunnsansvar, f.eks. politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. Eierskapsmeldingen bør reflektere det
rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier. Kommunestyrene skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret overfor selskapene og omverden.
Kommunestyrene bør også gjøres oppmerksom på at ved utskilling til selvstendige rettssubjekt opphører
arbeidsgivertilknytningen til kommunen og behovet for å sikre en ny arbeidsgivertilknytning mht. interessepolitikk, tariffspørsmål og arbeidskonflikter som krever juridisk bistand.
Som en videreføring av arbeid med egen eierskapsmelding kan det også utarbeides en interkommunal eierskapsmelding hvis kommunen er medeier i interkommunale selskaper eller andre selskaper sammen
med andre kommuner. En interkommunal eierskapsmelding vil sikre felles føringer fra eierne der det er
mulig, dvs. overordnet eierskapsutøvelse. En oppfølging av meldingen kan ha som målsetting å gå mer i
detalj på enkeltselskap.
Anbefalingen er sist endret mai 2010.
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KS Eierforum har utarbeidet en kommunal variant av prinsipper for godt eierskap. Kommunen vil nå tilstrebe å praktisere de anbefalingene som der er angitt. Anbefalingene dekker i utgangspunktet områder
som ligger i en gråsone mellom lovregulering og etablert praksis, eller hvor hver enkelt eier må nedsette
noen prinsipper og etablere samhandlingsmønstre for å forankre nødvendig eierstyring for kommunens
samlede eierskap. Vi tar her med en gruppert oversikt over disse anbefalingene og status for kommunen
(SAN). Forholdene er ellers stort sett nærmere omtalt foran i rapporten der hvor de hører hjemme. I denne
selskapskontrollen er det eierskapsforvaltningen som har fokus. Vi har derfor utelatt det i anbefalingene
som går direkte på selskapene. Kontroll av dette vil kreve egne selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) av de enkelte selskaper.61

Anbefalinger fra KS Eierforum (februar 2011)62 – Sandnes kommune (SAN)

Anbefaling om eierskap mv

SAN

Nærmere kommentarer

Nr 1 Obligatorisk opplæring av
og informasjon til folkevalgte
(om eierstyring og selskapsledelse)

(nei)

Det er ikke etablert obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og selskapsledelse. Dette gjelder både eierrepresentanter og styremedlemmer.

Nr 2 a Eierskapsmelding (eiermelding)

ja

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (eiermelding) med generelle (overordnede) eierstrategier
samt regler for eierstyringen. (Siste versjon er fra april 2014, vedtatt av bystyret i mai 2014)

Nr 2 b Eierstrategier selskaper

(-)

Det er utarbeidet spesifikke eierstrategier for selskapene Lyse Energi AS, IVAR IKS og Rogaland Revisjon
IKS. Spesifikke eierstrategier bør være felles for alle
eierne slik som selskapenes formål (formålsparagrafer). Det er i tillegg utarbeidet eierstrategier for to av
kommunens fem kommunale foretak.

Nr 3 Utarbeidelse og revidering
av selskapsstrategier og vedtekter/selskapsavtaler

ja

Eiernes formål er nedfelt i formålsparagrafene i vedtekter/selskapsavtaler. Selskapenes oppgaver vil ellers kunne være regulert av lovregler. Dette siste er
særlig aktuelt for arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper. Det er utarbeidet selskapsstrategier.

Nr 4 Vurderinger og valg av selskapsformer

ja

Det er stort sett opp til eierne å bestemme selskapsformen. De valgte selskapsformene synes godt tilpasset selskapenes formål og drift.

Nr 6 Tilsyn og kontroll med
kommunens selskaper

ja

Det er utarbeidet plan for selskapskontroll som er
vedtatt av bystyret. Dette gjøres for hver bystyreperiode (4-årlig). Det er her med retningslinjer for selskapskontroll og en oversikt over selskapene. I tillegg
er det med en prioritering av hvilke selskaper som
skal kontrolleres i perioden.

Nr 7 Sammensetning og funksjon til eierorganer

ja

Politisk ledelse. Ordfører er eierrepresentant ved aksjeselskaper. Politisk valgte eierrepresentanter ved
interkommunale selskaper.

Nr 8 Gjennomføring av eiermøter (selskapene)

ja

Innkallinger til medlemmene i eierorganene. Saksliste/saksdokumenter/frister osv.

61 Selskapskontroll (med forvaltningsrevisjon) kan kun foretas av heleide kommunale selskaper, dersom dette ikke avtales med andre eiere eller er vedtektsfestet.
62 KS Eierforum som eget medlemsnettverk ble avviklet 27. oktober 2010. Arbeidet med eierskap fortsetter i KS sin ordinære virksomhet. Hovedoppgaven vil fortsatt være å oppfordre kommunene til å ha et aktivt og bevisst eierskap, og at
anbefalingene som KS Eierforum har utviklet, fortsatt videreutvikles og oppdateres. KS Bedrift har, i samarbeid med KS
Advokatene, nylig gjennomgått og revidert disse. Anbefalingene er oppdatert faglig/juridisk og de er spisset og gjort
enda tydeligere. I tillegg er de kortet ned og skal også gis et mer moderne utseende/uttrykk. Revideringen av anbefalingene er enda ikke endelig behandlet av hovedstyret i KS. Dette vil skje i løpet av 2014.
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Nr 9 Eiers krav til profesjonelle
styrer

(nei)

Det er foretatt kompetansevurderinger av eiernes styremedlemmer, men det er gjerne ikke særskilte vurderinger av styremedlemmenes kompetanse for det
aktuelle selskap. Styrets kompetanse skal sees i lys
av selskapenes formål.

Nr 10 Valgkomité for styreutnevnelsene

(ja)

Det vil være en eller annen form for valgkomité i forbindelse med styreutnevnelsen, og med en generell
vurdering av styremedlemmenes habilitet og kompetanse. (KS anbefalingen om bruk av valgkomité gjelder kun AS’er og IKS’er.)

Nr 14 Habilitetsvurderinger av
styrene

(nei)

Det er foretatt habilitetsvurderinger av eiernes styremedlemmer, men det er gjerne ikke særskilte vurderinger av styremedlemmenes habilitet for det aktuelle
selskap.

Nr 16 Eierorganenes godtgjørelser

(ja)

Eierorganets godtgjørelse bør fastsettes og utbetales
av eierne. Kommunen utbetaler ingen særskilt godtgjørelse til eierrepresentantene. Heller ikke kommunens aksjeselskaper utbetaler en slik godtgjørelse.63
For de interkommunale selskapene vil det kunne være
eiergodtgjørelser fastsatt og utbetalt fra selskapene.

Merknader til tabellen
Anbefalingene nr. 1, 2a og 6 gjelder her kun kommunen (SAN). De andre anbefalingene gjelder forhold
som angår alle eierne, men hvor svar fra kommunens eierrepresentanter også vil kunne omfatte de andre
eierne. Det er brukt parenteser i den grad anbefalingene er fulgt ved noen selskaper, men ikke alle. Det er
anvendt skjønn om dette skal klassifiseres som ”(ja)” eller ”(nei)”. Det understrekes at de negative svarene
på anbefalingene nr. 1, 9 og 14 er ut fra tidligere praksis og vår spørreundersøkelse. Kommunen legger i
sin nye eierskapspolitiske strategi opp til å følge disse anbefalingene.

Overordnede prinsipper for godt eierskap (gjeldende i perioden 2008-2014)64
KRAV RETTET MOT EIER
1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap.
2. Før en mulig selskapsdannelse bør det analyseres hva eier ønsker ved å opprette et selskap fremfor en
mer tradisjonell etatsorganisering.
3. Eier bør fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap.
4. Eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
5. Eiermelding utarbeides om kommunenes samlede eierskap.
KRAV RETTET MOT SELSKAPET
6. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
7. Eierne skal likebehandles.
8. Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets
egenart.
10. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon.
I tillegg er det krav til selskapet når det gjelder saksforberedelsen til møter i eierorgan (11) og administrativ støtte i eierstyringen (12).

Medlemmer av bedriftsforsamlingen i Lyse Energi får godtgjørelse fra selskapet.
Vedtatt av bystyret 11.12.07. Prinsippene er nærmere forklart i eierskapsmeldingen. Bystyret vedtok i 2009 og 2010
noen flere prinsipper. Det nye om formøter er omtalt som kjøreregler i eierskapsmeldingen (2007). Ellers tilkom retningslinjer for utbyttestrategi og formannskapets rolle som kommunens utvalg for eierstrategier.
63
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Nye overordnede prinsipper for godt og aktivt eierskap (gjeldende i dag)65
KRAV RETTET MOT EIER
1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap.
2. Før en mulig selskapsdannelse skal det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap/foretak fremfor en mer ordinær kommunal organisering.
3. Eierinteresser og styring fremmes ved deltakelse i generalforsamling og representantskap.
4. Kommunen som eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
5. Sandnes skal ha en eierskapspolitisk strategi for kommunenes samlede eierskap.
KRAV RETTET MOT SELSKAPET
6. Selskaper og kommunale foretak skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
7. Selskapet skal likebehandle eierne.
8. Selskapet/foretakets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets
egenart.
10. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle mht. til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon.

Kommunens forhold til KS Eierforum sine anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse 66
Anbefalinger KS Eierforum
1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.
2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger.
3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og
selskapsavtale/vedtekter.
4. Vurdering ved valg av selskapsform.
5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet.
6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og
med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
7. Sammensetning og funksjon til eierorgan.
8. Gjennomføring av eiermøter.
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor.
10. Valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap
og interkommunale selskap.
11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene.
12. Styresammensetning i konsernmodell.
13. Oppnevning av vararepresentanter.
14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i
styrene.
15. Kjønnsrepresentasjon i styrene.
16. Godtgjøring og registrering av styreverv.
17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekt.
18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer.
19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak.

Status
Ja

Ref. i eierskapspolitisk strategi
7.1

Ja
Ja

1.0, 7.4
Kapittel 7

Ja
(Ja)

Kapittel 4
Kapittel 4

Ja

Vedlegg 1

Ja
Ja
(Ja)

7.1
7.5
Kapittel 4, 7.1

Ja

7.1

Ja

4.6

Nei
Ja
Ja

Det er enda ikke sett på dette.
Kapittel 4
4.4

Ja
Ja
Ja

4.4
Kapittel 4
Kapittel 4

Ja
Ja

Kapittel 4
Kapittel 4

Forklaring: Kolonnen ”Status” angir hvorvidt Sandnes kommune vil følge den enkelte anbefalingen fra
KS Eierforum. De kommunale selskapene vil ofte ha ansvaret for den operative oppfølgingen av den enkelte anbefaling. Parentes illustrerer at kommunen har en intensjon om å følge anbefalingen eller velger
kun å følge enkelte av punktene som inngår i anbefalingen.

Vedtatt av bystyret 20.05.14. Prinsippene er nærmere forklart i eierskapspolitisk strategi 2014.
Dette er tatt fra eierskapspolitisk strategi 2014. Det var ikke en slik oversikt i eierskapsmeldingen 2007, men KS Eierforum kom første gang med sine anbefalinger i 2009.
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Bystyrets vedtak BST-sak 075/14 fra 20.05.14
Bystyret vedtok enstemmig i sak 75/14 rådmannens innstilling, som følger:
1. Bystyret godkjenner eierpolitisk strategi for Sandnes kommune datert 6.3.2014.
2. Eierpolitisk strategi skal revideres en gang i valgperioden, første gang innen 3. kvartal 2016.
3. Rådmannen bes fremlegge eierskapsberetning til årlig behandling i juni, første gang juni d.å. for resultater i 2013.
4. Bystyret opprettholder sin delegasjon til formannskapet om ansvaret for den løpende eierpolitiske
oppfølgingen, herunder utarbeidelse av eierstrategier for selskaper og foretak, dialog med selskaper
og foretak mv. I 2014 skal det min. utformes eierstrategier for selskapene Forus Næringspark AS og
IKS Brann, samt Sandnes kunst- og kulturhus KF. Formannskapet saksforbereder for øvrig alle eierskapspolitiske saker før endelig behandling bystyret.
Nytt punkt 5 fra H+V+ Krf; om at selskapene skal få anledning til å presentere seg for Bystyret en gang i løpet av
valgperioden, fikk 22 stemmer og falt.

Utdrag fra artikkel i Kommunerevisoren nr. 3/2006 (av seniorrådgiver Jostein Selle, KRD)

Hvem skal det føres kontroll med?
Bestemmelsen i kommuneloven § 77 nr. 5 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å "påse at det føres kontroll med forvaltingen av kommunens interesser i selskaper m.m." Det fremgår av spesialmotivene til denne bestemmelsen at det her siktes til "eierinteresser", jf. Ot. Prp. nr. 70 (2002-2003) (heretter "proposisjonen") s. 106. Det er tale om kontroll med de interesser som springer ut at eierposisjonen. I proposisjonen s.
69 heter det at "Temaet (...) for drøftelsen er derfor avgrenset til eieroppfølging av selskaper som kommunen eier/kontrollerer". Bestemmelsene om selskapskontroll retter seg ikke mot selskaper hvor kommunen ikke har
eierandel. Det ligger blant annet utenfor rammen for selskapskontrollen å føre kontroll med selskaper
hvor kommunens interesse utelukkende bygger på et kontraktsmessig forhold til selskapet. Eierskapet kan
imidlertid enten være direkte, eller indirekte. Indirekte kan eierskapet være dersom kommunen eier et selskap som har eierandeler i andre selskaper.
Bestemmelsen om selskapskontroll i § 77 må ses i sammenheng med kl. § 80 som gir en utvidet rett til innsyn i bestemte selskaper, i forhold til det som i alminnelighet gjelder. Det er de selskapene som er omhandlet i § 80 som er i fokus for selskapskontrollen. Det vil si interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper hvor kommuner/fylkeskommuner alene eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner
eier alle aksjer, samt heleide datterselskaper til slike selskaper.
Uttrykket "selskaper m.m." har gitt opphav til spørsmål om hvorvidt dette også omfatter andre organisasjonsformer enn selskaper, for eksempel foreninger og stiftelser. Det har også vært stilt spørsmål ved om
selskaper hvor det er private deleiere omfattes.
Det er viktig å være oppmerksom på at de særregler som fremgår av § 80 bare gjelder de selskaper som
der er nevnt. For andre selskaper vil kommunen stå i samme posisjon som en hvilken som helst annen eier
når det gjelder mulighetene til å føre kontroll med sine eierinteresser. Det vil si at retten til innsyn mv.
normalt må utøves på generalforsamling, og ellers innenfor de rammer den aktuelle selskapslov setter.
Dette innebærer blant annet at der en kommune har eierandeler i et aksjeselskap hvor det også er private
eiere, vil ikke kommunen rettslig sett ha andre muligheter til å gjennomføre en kontroll med sine interesser enn det en privat eier har. I selskaper hvor det også er private eiere vil derfor selskapskontrollen måtte
tilpasses dette. Den viktigste kontrollen vil her være om den som representerer kommunen på generalforsamling har utøvd sin stemmerett i samsvar med kommunestyrets forutsetninger og vedtak.
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Andre organisasjonsformer enn selskaper?
Det hersker en viss usikkerhet knyttet til spørsmålet om reglene også omfatter andre organisasjonsformer
enn selskaper. I praksis vil dette si ulike typer foreninger og stiftelser. Forholdet til andre organisasjonsformer enn selskaper er svært sparsomt berørt i proposisjonen.
Når det gjelder stiftelser vil det være lite naturlig å reise spørsmål om kontroll fra kommunens side. Det
ligger i stiftelsens natur at den skal ha en særlig selvstendig stilling. Stiftelsen har som kjent verken eiere
eller medlemmer. Noen oppfølging fra stifterens side vil i utgangspunktet være lite aktuelt. Uansett vil
altså stifteres ambisjoner om å følge opp stiftelsens virksomhet måtte ligge innenfor stiftelseslovens rammer, uten de særlige muligheter for informasjon som ligger i kommuneloven § 80. Det fremgår av proposisjonen at stiftelser ikke var tema for drøftelsene, (jf. s. 68, hvor det heter at "det antas ikke å være behov for å
legge til rette for særlige kontroll- og tilsynsmekanismer for stiftelser opprettet av kommuner").
Forarbeidenes fokus på "eiermessig oppfølging" taler også mot at foreninger skulle være omfattet av selskapskontrollen. Foreninger skiller seg fra selskaper ved at de ikke har eiere, men medlemmer.
Det kan imidlertid være aktuelt å føre kontroll med virksomhet som i lovgivningen ikke formelt fremtrer
som "selskap", men som materielt sett likner mye. For eksempel kan det med utgangspunkt i kommuneloven § 27 være etablert sammenslutninger som i realiteten ligger nær opp til et ansvarlig selskap. Men her
er det altså slik at det ikke er etablert spesielle regler om kommuners kontroll i kommuneloven § 80. Når
det gjelder sammenslutninger etablert etter § 27 vil det imidlertid være betydelig frihet for deltakerne til å
fastsette i avtale og vedtekter bestemmelser om kontroll. Dette gjør at denne organisasjonsformen på
mange måter står i en særstilling i forhold til selskaper.
Kontroll med kommunale foretak (KF) følger allerede av § 77 nr. 1. Her vil altså kontrollutvalget ha samme ansvar og myndighet som overfor andre deler av kommunens egen forvaltning.

Stortinget vedtok 10. juni 2009 endringer i habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6. Det gjelder nå samme
strenge regler for engasjement i offentlige selskaper som for private selskaper. Lovendringen gjør rollene
innenfor den kommunale virksomheten klarere. Tydelige roller anses viktig om innbyggerne skal ha tillit
til kommunene. Lovendringen innebærer at folkevalgte og tjenestemenn som også er leder, styremedlem
eller medlem av bedriftsforsamlingen i et selskap blir inhabil til å behandle saker hvor selskapet er part
når saken blir behandlet i kommunale organ, også når selskapet er fullt ut eiet av det offentlige.
De nye habilitetsregler trådte i kraft 01.11.11, dvs. etter siste kommunevalg. Det er utarbeidet veileder til
lovbestemmelsen. Det vises til KRD sin pressemelding fra 26.08.11 «Ny rettleiar om inhabilitetsreglar».
Sandnes kommunes eierskapspolitiske strategi for 2014 har med en utfyllende redegjørelse om habilitetsregler for folkevalgte/offentlige tjenestemenn (eierskapsmeldingens punkt 4.4).
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