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Selskapskontroll 

 Kontrollutvalget har ansvar for å påse at 
det føres kontroll med kommunens 
interesser i selskaper m.m. 

 Hva innebærer det?  

• Plan for selskapskontroll 

• Gjennomføring av selskapskontroll: 

 Obligatorisk eierskapskontroll 

 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

 Grunnlag: KS’ anbefalinger for eierskap 
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Hva bør kommunen gjøre?  

1. Oversikt over eierskap: Hva eier vi?  

2. Utarbeide eierskapspolitikk: Hvordan forvalter 
vi eierrollen? 

3. Eierstrategier: Hvorfor eier vi? Hva vil vi med 
eierskapene? 

 

 = Eierskapsmelding 

• bør behandles årlig i kommunestyret 
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Oversikt over eierskap  
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Del av kommunen Ikke del av kommunen (Selvstendige rettssubjekt) 

Ubegrenset ansvar Begrenset ansvar 

Kommunale eiere Alle kan eie Selveiet  

(helt fristilt) 

Forvaltning 

Forretning 



Eierskapspolitikk:  
hvordan forvalte eierrollen? 

 Rollefordeling: ansvar i alle selskap og 
interkommunale organer 

 Rutiner for å velge eierrepresentanter som 
ivaretar eierskapet på best mulig måte  

 System for innkallinger til eierorgan – fullmakt 

• Hvilke saker bør behandles politisk? 

 System for å rapportere fra eierorgan 

 Krav til styrer? 

 Retningslinjer for kommunikasjon 
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Eierskapspolitikk 
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Kommunen Selskapet 

Kommunestyret (eier!) 

Formannskap 

 
Rådmannen 

(administrasjon) 
 
 

    bestiller 
  bruker 
  kunde 

 

Operativt eierorgan 
(generalforsamling, 
representantskap) 

Styret 

Administrasjon 



Eierskapspolitikk 

 All selskapsorganisering bygger på en 
rolledeling mellom eier og driftsledelse 

 Eierrolle: 

• Sette mål, kreve resultater 

• Formidle dette i det operative eierorganet 

• Overlate driften til et kompetent styre med tillitt 

 Driftsledelse: 

• Forvalte selskapet på best mulig måte innenfor 
rammen av selskapets formål 
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Eierstrategier 

 Hvorfor eier kommunen?  

 Bakgrunn/forutsetninger for å eie – endringer? 

 Strategiske valg 

• Viktigst: eie eller ikke eie 

• Mål for eierskapet 

 Politisk? 

 Finansielt? 
– Utvikle selskapet?  

– Utbyttemål? 

• Hvor lang forpliktelse? 
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Eierrepresentasjon 

 IKS-loven § 7: «Deltakerne utøver sin myndighet i 
selskapet gjennom representantskapet» 

 Asl. § 5-1: «Gjennom generalforsamlingen utøver 
aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet» 

 

 Viktigste oppgave: Velge kompetent styre 

• Valgnemnd/valgstyre? 
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Eierrepresentasjon 

 Hvem møter i eierorganet? 

• AS 

 Aksjeloven og koml. gir lite føringer 

 Den rådende oppfatning er at kommunestyret er eier, og 
utøver eierrollen hvis ikke fullmakt  

– Men den praktiske løsningen er å utstede fullmakt 

 

• IKS-loven: medlemmer i representantskap er utpekt av 
kommunestyret som personlige medlemmer. Andre kan 
ikke møte etter fullmakt. (Må derfor ha vara!)  
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Eierrepresentasjon 

 

 Hvem bør representere kommunestyret? 

• KS anbefaler «politisk ledelse», fordi: 

 Eierutøvelsen skal preges av forutsigbarhet 

 Eierutøvelsen skal speile flertallet i kommunestyret 

 

• Styret vil ha forutsigbarhet for at det en 
eierrepresentant uttrykker i eierorganet, har 
forankring hos eier 
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Eierrepresentasjon 

 Hva er eierrepresentantenes ansvar? 

• Sette seg inn i kommunens eierskapspolitikk 

• Ha tilstrekkelig kunnskap om selskapet  

• Fremme kommunens mål for selskapet 

• Se selskapet som del i kommunens samlede 
tjenesteproduksjon 

• Bringe informasjon fra eierorgan tilbake til eier 

• Sørge for at det som kan ha betydning for 
kommunen får politisk oppmerksomhet  
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 Lykke til med eierskapet!  
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