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Innledning

Eierskapsmeldingen skal revideres i løpet av valgperiodens første år.
Følgende tillegg ble vedtatt av bystyret 31.05.2018:
Fram til ny rullering av eierskapsmeldingen i løpet av 2019, nedsetter bystyret en
arbeidsgruppe i 2018, bestående av 5 medlemmer valgt etter forholdstallsprinsippet, som
går gjennom meldingen og vurderer behovet for endringer/ tillegg, herunder se på det
kommersielle kontra monopolvirksomheten til Skien Fritidspark KF og Ibsenhuset AS.
Bystyret delegerer valg av arbeidsgruppe til formannskapet.
Formålet med revideringa er å følge opp kommunens eierskap og forbedre til enhver tid i tråd
med endringer i samfunnet for øvrig. Revideringa skal også sørge for at Skien kommune opptrer
aktivt og forutsigbart som eier, og fører en bevisst og åpen eierskapspolitikk.
Hovedvekta er lagt på styringsmulighetene ved anvendelse av ulike organisasjonsformer for å løse
samfunnsoppgaver knyttet til egne kjerneoppgaver, styringslinjer og rolleavklaringer.
Skien kommune har stor frihet til å organisere sin virksomhet slik kommunen finner det
hensiktsmessig.
Utenom den tradisjonelle organisasjonen som ledes gjennom rådmannen (kommuneloven kap. 4
§§ 22-23) kan kommunen ved politiske beslutninger etablere selvstendige rettssubjekt og foretak.
Skien kommune har flere heleide selskaper eller foretak, og en rekke eierposter i interkommunale
selskaper og aksjeselskaper, hvorav de største verdiene er knyttet til eierskapet i Skagerak Energi
AS.
Når Skien kommune benytter utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak,
innebærer det at den politiske styringslinja endrer karakter. Den tradisjonelle
forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.
Eierstyring av foretak/selskaper utøves gjennom foretakenes/selskapenes eierorganer.
Avhengig av foretaks- og selskapsform, vil eierorgan være generalforsamling, representantskap
eller Bystyret.
Bystyret vil normalt være øverste myndighet (generalforsamling/årsmøte) når det gjelder
selskaper som kommunen eier alene. I selskaper hvor kommunen ikke er eneeier vil det være
selskapets vedtekter som fastsetter øverste eierorgan. Bystyret er også i slike selskaper øverste
myndighet for de andeler/aksjer kommunen eier.
Bystyret skal ivareta eierskapet på en måte som gagner eier og selskap/foretak.
Bystyrets viktigste virkemidler som eier er utnevning av styre, fastsetting av vedtekter,
økonomiske- og andre rammebetingelser. Dette skal være rutiner som gir mulighet for aktiv og
ryddig oppfølging av resultater, samt sikre at det er etablert god dialog mellom eier/bystyre og
selskap.
Eierskapsmeldingen oversendes fra ordfører til alle selskapers styreledere/medlemmer når den er
behandlet i bystyret. Det fortsettes at den følges opp av Skien kommunes styrerepresentanter.
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Hensikt med eierskapsmeldinga

Gjennom eierskapsmeldinga bestemmer bystyret i Skien overordnede politiske føringer for
eierskapsutøvelse av all virksomhet kommunen eier helt eller delvis og som er organisert utenfor
den ordinære forvaltningen som selvstendige rettssubjekter, f.eks. AS og IKS, eller kommunale
foretak (KF) som er ansvarlig selskap underlagt Bystyret.
Eierskapsmeldinga skal klargjøre for alle folkevalgte kommunens overordnende styringssignaler
til selskapsstyrene, om politiske målsettinger. Dette kan være knyttet til miljø, likestilling,
åpenhet, vilkår for de ansatte, etikk osv.
Det er et mål å gjøre eierskapsmeldinga så kortfattet som mulig, samtidig som den skal være
opplysende, og gi mest mulig kunnskap om kommunens eierskap og eierskapsutøvelse.
Rolleforståelse og ansvar mellom bystyret, administrasjon og de enkelte styrer og
styremedlemmer skal være tydeliggjort.
Eierskapsmeldinga gir styringssignaler til selskapene og tydeliggjør styrerepresentanter og
lokalpolitikernes ansvar. Den skal bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens samlede
virksomhet, og gi de folkevalgte kompetanse på de juridiske, politiske og økonomiske
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene. Den skal bidra til mer åpenhet overfor
omverdenen i forhold til den samlede kommunale virksomhet.
Skien Kommunes årsmelding skal opplyse om alle forhold som vedrører drift og eierskap.
Årsmeldinga inneholder en del nøkkelopplysninger om eierskap, formål, kapital, økonomiske
overføringer og navn på styremedlemmer for alle selskaper kommunen eier eller er deleier i.
Generalforsamlingsdokumenter til hvert selskap vil være fullstendige, og disse skal behandles av
Bystyret før generalforsamlingene. Eierskapsmeldinga sammen med Skien Kommunes
årsmelding og generalforsamlingsdokumentene skal gi et godt grunnlag for bystyret til å utøve et
aktivt og godt eierskap.
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Motiver for eierskap

Eierskap er et verktøy for og nå mål og realisere strategier. En vurdering av kommunens eierskap
må derfor forankres i sentrale mål for kommunen.
Målene er, ved siden av lovverket, retningsgivende for hvilke oppgaver kommunen påtar seg og
hvilke roller kommunen utøver på de ulike områdene. Som underlag for vurdering av eierskap er
det hensiktsmessig å skille mellom tre typer roller:




Tjenesteleverandør
Utviklingsaktør
Myndighet

Utgangspunktet for kommunen når den velger å etablere et foretak eller selskap, eller gå inn som
medeier eller deltaker sammen med andre i et selskap, kan være ulike. Det kan være muligheter
for å gi bedre tjenestetilbud, mer forretningsmessig drift, utfordrende konkurranseforhold, ønske
om mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning, endringer i rammebetingelser
og/eller lovverk, og regionalpolitiske hensyn. Ofte er begrunnelsene flere, men det handler om å
ville oppnå noe.
Motivene for eierskap kan gi rammer for arbeidet med å utvikle eierstrategi for det enkelte
selskap og vil kunne påvirke de hensyn som man tar ved sammensetning av styrene.
Det er imidlertid ikke alltid like lett å foreta denne inndelingen fordi de fleste selskaper har
sammensatte mål.
3.1 Hovedprinsipp om motiver for eierskap
 Skien kommune har som utgangspunkt at kommunens primæroppgaver i hovedsak skal
organiseres inn i den ordinære kommunale administrasjon.
 Skien kommune kan i tillegg ha eierskap i virksomheter som er i samsvar med kommunens
rolle som tjenesteleverandør og utviklingsaktør.
 Ordfører kan i helt spesielle tilfeller foreslå for formannskapet å opprette egne selskaper for
kortere tidsrom. Valg av styre gjøres i tråd med eierskapsmeldingens retningslinjer om
forholdstallsvalg. Bystyret orienteres om opprettelsen.
 Selskaper som er underlagt Bystyret i Skien skal til enhver tid benytte «Skiensmodellen» når
det gjelder innkjøp av varer og tjenester.
 Selskaper som er underlagt Bystyret skal ha obligatorisk kildesortering ved behandling av
avfall.
 Bystyret i skien har vedtatt overordnede føringer når det gjelder Klima og Miljø. Selskaper
som er underlagt bystyret skal følge de til enhver tid gjeldene bestemmelser om Klima og
Miljø vedtatt i bystyret for kommunens virksomhet.
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Valg av organisasjonsform

I praksis finnes følgende aktuelle organisasjonsformer for fristilte enheter:







Prosjekt
Interkommunalt samarbeid (IS)
Kommunalt foretak (KF)
Interkommunalt selskap (IKS)
Aksjeselskap (AS)
Stiftelse

I tillegg kan det i unntakstilfeller være aktuelt å organisere virksomheter etter særlover eller som
sameier. Disse organisasjonsformene omtales ikke nærmere her.
(Nærmere om de enkelte organisasjonsformer i vedlegg 1.)
Valg av organisasjonsform for fristilte enheter avhenger i første rekke av:
 Varighet
 Hvorvidt det ønskes å åpne for andre eiere
 Hvor tett politikere og administrasjon ønsker å styre enheten
 I hvilken grad enheten konkurrerer med private aktører
 Kostnadseffektivitet
 Konsekvenser for ansatte
 Risiko

Kriteriene er beskrevet i tabell 4.1 hvor de enkelte kriterienes betydning for valg av
organisasjonsform oppsummert.
Varighet

Andre eiere

Styring

Konkurr.

Kostn. eff.

Risiko

Ansatte

Prosjekt

Avgr.

Indirekte /
direkte

Lav

Komm.
lønns- og
arb.vilkår

Uavgr.

Direkte

Avhengig
av
innretning
/ form
Liten

Liten enhet

KF

Ingen eller
andre, også
priv. eller
stat
Ingen

Lav

IKS

Uavgr.

Andre f.k.
eller komm

Indirekte

Liten

AS

Uavgr.

Indirekte

Stor

komm.
lønns- og
arb.vilkår
Egne
lønns- og
arb.vilkår
Egne
lønns- og
arb.vilkår

Stiftelse

Uavgr.

Ingen eller
andre, også
priv. eller
stat
Ingen

Stor enhet
Høye
lånekostn.
Stor enhet
Høye
lånekostn.
Stor enhet
Lave
lånekostn.

Ingen

Liten eller
stor

Stor enhet
Lave
lånekostn.

Høy

Lav

Høy

Egne
lønns- og
arb.vilkår
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Tabell 4.2 Hensiktsmessighet av ulike former for fristilt organisering

Tabellen illustrerer for eksempel at KF er en egnet organisasjonsform for virksomheter uten
definert tidsavgrensning, uten andre eiere, med et visst behov for direkte politisk styring, liten
konkurranse og lav økonomisk risiko. Tilsvarende er AS egnet dersom det er aktuelt å trekke inn
andre eiere, lite behov for direkte styring, stor konkurranse i markedet, høy risiko og/eller ønske
om lønns- og arbeidsvilkår utenfor kommunens regulativer.
AS formen kan også benyttes der det er et utstrakt ønske om å skille ut virksomhet og unngå
«kryss subsidiering» med den ordinære kommunale driften. Arbeidsmarkedsbedriftene er et godt
eksempel på slike behov.
Stiftelser bør kun velges som organisasjonsform for virksomheter der kommunen ikke ønsker å
styre eller ha ansvar, fordi stiftelser gir ingen mulighet for eierstyring utover oppnevnelse av
styremedlem(mer).
Skien kommune er eiere i svært få stiftelser.
For virksomheter der stiftelse fortsatt betraktes som en egnet organisasjonsform, vurderes
hvorvidt kommunen fortsatt bør oppnevne representant(er) til styret. Også denne typen endringer
må besluttes av stiftelsens styre.
4.1 Hovedprinsipp ved valg av organisasjonsform
 For tidsavgrensede aktiviteter velges prosjekt, for mer permanente aktiviteter velges en av de
andre
 For aktiviteter uten samarbeidspartnere/medeiere og med behov for direkte politisk og
administrativ styring, velges KF
 Dersom bare kommuner eller andre kommuner og fylkeskommuner er aktuelle medeiere,
velges IKS eller AS.
 For aktiviteter der andre aktører ønskes som deltakere/eiere, velges AS eller prosjekt.
 For aktiviteter med høy økonomisk risiko og/eller stort innslag av konkurranse, velges AS
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Der det er ønske om å skille ut virksomhet og unngå ”kryssubsidiering” velges AS
For enheter med høye lånekostnader, velges KF eller IKS
Ønske om å sikre kommunale lønns- og arbeidsvilkår tilsier KF, frihet til å fastsette egne
vilkår AS
Organisasjonsformen stiftelser bør i størst mulig grad unngås.

Tommelfingerreglene viser hvordan de enkelte kriteriene slår ut på valg av organisasjonsform. I
praksis kan ulike kriterier isolert sett tilsi ulike organisasjonsformer. I det enkelte tilfellet må det
gjennomføres en samlet vurdering basert på alle kriteriene.
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Roller

Innenfor en ordinær kommunal organisering ivaretas de ulike elementene i styringa i sin helhet av
Bystyret og øvrige politiske organer.
Ved en organisering utenfor administrasjonen involveres flere aktører:
 Eierorganer (Bystyre, generalforsamling, representantskap, årsmøte, foretaksmøte)
 Styret
 Daglig leder
 Administrasjonen
 Kontrollutvalget
Hver av disse har roller å fylle i forhold til styringa av virksomheten. En forutsetning for en
vellykket styring er at rollefordelingen mellom de ulike aktørene er tydelig og kjent. For hvert
organ må ansvar, myndighet og forhold til andre organer defineres klart. Den definerte
rollefordelinga bør nedfelles skriftlig og kommuniseres til de ulike aktørene.
5.1 Eier
Kommunens eierrolle utøves gjennom Bystyret og eierorganene (generalforsamling i AS og
representantskap i IKS). Eierens ansvar er å sørge for at formålet med virksomheten ivaretas, og
at verdiene som disponeres av virksomheten forvaltes i tråd med intensjonene.
Eierrollen utøves gjennom en kombinasjon av styrende dokumenter og vedtak i eierorganene.
Klare styrende dokumenter reduserer behovet for eierstyring via eierorganene, og gjør det lettere
å holde nødvendig distanse til den løpende styringen av selskapet.
De viktigste styrende dokumentene er:
 Vedtekter med klare formålsangivelser (selskapsavtale for IKS)
 Aksjonæravtale (eventuelt)
 Eierstrategi/forretningsplan
 Stiftelsesdokument
For de fristilte enhetene der det er relevant anbefales det derfor at det utarbeides eierstrategier,
med formål, krav og rammer for virksomheten.
Eier innstiller på styremedlemmer for virksomheten; KF, IKS, AS og stiftelser.
Styret velges i eierorganene (generalforsamling eller representantskap). Eier har også ansvar for
fastsettelse av styrehonorar og for oppfølging av kontroll av styret.
Det er bystyret gjennom flertallsvedtak, som beslutter kommunens stemmegivning som eier.
Ved behov for ekstraordinære beslutningsmøter utenom ordinære generalforsamlinger/årsmøter,
og tiden fram til neste bystyremøte kan være for lang, kan formannskapet sammenkalles for å
gjøre beslutning på vegne av bystyret. Slike møter vil ofte ha opplysninger av fortrolig karakter og
møtene kan da gå for lukkede dører.
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5.1.1 Bystyret
Eierbeslutninger kan bare gjøres i et formelt eiermøte i Bystyret (el. formannskap etter
delegasjon).
For kommunale foretak (KF) er Bystyret øverste organ. Bystyret vedtar opprettelse av foretaket,
fastsetter dets vedtekter og velger styre. Styret i et KF er direkte underlagt Bystyret.
Som ledd i behandlingen av kommunens budsjett og økonomiplan vedtar Bystyret foretakets
budsjett og økonomiplan. Bystyret har også rett til når som helst å instruere foretaket i hvilken
som helst sak. Intensjonene med utskilling av en enhet i et eget foretak tilsier imidlertid at
Bystyret ikke bør fatte beslutninger som griper inn i foretakets ledelse og drift.
Overfor aksjeselskaper, interkommunale selskaper og stiftelser har Bystyret ingen formell rolle
som eierorgan. Bystyrets (evt. formannskapets) hovedoppgave overfor slike selskaper er å utpeke
kommunens representant(er) til eierorganene (generalforsamling eller representantskap). Bystyret
kan også utstyre eierrepresentanten(e) med bundet mandat, for å sikre at de stemmer i tråd med
bystyrets flertall.
Innkalling til generalforsamling/representantskap skal settes opp som sak til Bystyret i regi av
ordføreren, før generalforsamling/representantskap avholdes. Formålsangivelsen i
selskapsavtale/vedtekter bør evalueres med jevne mellomrom for å se om driften er tilpasset eller
om det er behov for endringer.
I slike saker vil debatten om kommunens standpunkt foregå i Bystyret, mens kommunens
representant(er) vil tale med en stemme i eierorganet dersom ikke annet fremgår av egne avtaler
(jf. aksjonæravtalen mellom Grenlandskommunene vedrørende Skagerak Energi AS).
Interkommunale selskaper (IKS) er ansvarlige selskaper på linje med Kommunale foretak (KF.)
Det er kommunen som står ansvarlig overfor tredje person dersom foretaket eller selskapet
misligholder sine forpliktelser.
I motsetning til AS, kan verken IKS, KF eller IS gå konkurs.
Skien kommune skal som en del av folkevalgt opplæringen gjennomføre obligatoriske kurs
og/eller eierskapsseminar knyttet til eierstyring.
Bystyret «kjenner» i realiteten bare styret og styrets leder. Daglig leder i selskapene er underlagt
sitt styre. Bystyret som eier må derfor forholde seg til styrets leder i generalforsamling/årsmøter
og i periodene mellom
møtene.
Bystyrets medlemmer må på samme måte forholde seg til ordfører i spørsmål knyttet til drift av
selskapene mellom generalforsamlingene/årsmøtene. Det betyr at bystyrets medlemmer kan reise
spørsmål om selskapenes drift og kreve svar utenom formelle møter. Ordfører er tillitsvalgt for
alle bystyrets medlemmer. Dette gjelder også mellom bystyrets møter. Så vel opposisjonen som
posisjonen og alle
folkevalgte som enkeltpersoner kan reise spørsmål vedrørende selskapenes anliggender mellom
bystyremøtene. Det er viktig her å skille mellom de uformelle samtaler som skjer mellom
bystyrets medlemmer og mellom styremedlemmer/ administrasjon og bystyremedlemmene.
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Mange små og store misforståelser eller «kunnskapshull» kan løses på denne måten. Det er en
naturlig del av det å være «eier» som folkevalgt. Dersom et bystyremedlem på bakgrunn av
uformelle samtaler eller på bakgrunn av andre innspill ønsker å løfte spørsmålene fram som reelle
eierspørsmål må det legges vekt på å følge formelle retningslinjer. Det korrekte vil da være å
fremme sine spørsmål gjennom ordfører. Ordfører svarer i nærmeste møte, etter innhenting av
fakta.
Det vil imidlertid alltid være styret og styrets leder som vurderer hvor mange opplysninger
selskapet ønsker å gi på det angjeldende tidspunkt utenom de formelt innkalte
generalforsamlinger/årsmøter.

5.1.2 Eierorganer – formelle eiermøter
Den formelle utøvelsen av kommunens eierskap foregår i eierorganet (generalforsamling eller
representantskap).
Rutinemessig fatter hver ordinære generalforsamling vedtak om:
 Valg av styre
 Honorar til styrets medlemmer
 Valg av revisor ved valg av ny revisor
 Honorar til revisor
 Årsregnskap
 Utbytte
Når dette er aktuelt vedtar eierorganet:
 Eierstrategi
 Vedtektsendringer
 Kapitalendring
 Oppløsning/avvikling
Når rammene er fastlagt gjennom eierstrategi og vedtekter, er eierorganets viktigste oppgaver å
velge et styre og fastsette et utbyttenivå som underbygger selskapets formål og overordnede
strategi. Eierorganet bør være varsom med å fatte vedtak ut over dette, selv om
generalforsamlingen og representantskapet formelt sett har rett til å fatte vedtak i hvilken som
helst sak.
Representantskapet i et IKS er tillagt flere oppgaver enn generalforsamlingen i et AS. I første
rekke gjelder dette budsjett, økonomiplan, salg/pantsetting av fast eiendom og større
kapitalinvesteringer. Dette har sammenheng med deltakernes ubegrensede økonomiske ansvar. Ut
over dette bør representantskapet i et IKS som hovedregel følge samme kjøreregler som
generalforsamlingen i et AS.
Lovverket åpner for at Bystyret eller formannskapet som helhet utgjør generalforsamlingen i et
heleid AS. Dersom en slik løsning velges, må Bystyret/formannskapet opptre som eierorgan og
følge aksjelovens spilleregler. Det anbefales at kommunen stiller med en representant som
stemmer på vegne av Bystyrets/formannskapets flertall. Som tidligere nevnt innebærer dette at
eventuelle debatter om kommunens standpunkt foregår i Bystyret/ formannskapet.
Normalt vil ordfører representere flertallet i Bystyre. Som hovedregel anbefales derfor at
kommunen er representert ved ordfører i generalforsamling eller representantskap.
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Ordfører kan gjøre unntak i tilfeller der dette er praktisk og hensiktsmessig og det er trygghet for
at representanten stemmer i tråd med flertallet i Bystyret/formannskapet. En slik fullmakt fra
ordfører til å møte på vegne av kommunen i eierorganet kan bare gis til et bystyremedlem og kun
dersom vedkommende har vært til stede under behandling av saken i bystyret/ formannskapet.
Dersom representanten stiller med bundet mandat fra Bystyret/formannskap, har det for øvrig
liten praktisk betydning.
5.1.3 Eiermøter
Eierne har noen ganger behov for mer uformelle diskusjoner om enhetens strategi, tjenestetilbud
o.l., uten å fatte formelle vedtak. Slike diskusjoner kan gjennomføres i form av et eiermøte. Ved
gjennomføring av slike møter bør det klargjøres at de bare er en arena for å diskutere strategiske
valg, uten forpliktelser og uten å gi signaler til styret. Eventuelle signaler til styret bør gis
gjennom eierstrategien, vedtektene eller vedtak i eierorganet.
De enkelte selskaper som mottar økonomisk støtte fra kommunen kan selv også ta initiativ til
samtaler og orienteringsmøter med de enkelte hovedutvalg om oppgaver selskapene løser, men
som samtidig hører inn under hovedutvalgenes interesse og ansvarsområder.

5.1.4. Hovedprinsipper for styring fra eier
 Det skal gjennomføres obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminar for folkevalgte.
 For de virksomheter der det er relevant utarbeides eierstrategier, med formål, krav og
rammer for virksomheten
 Vedtekter (for KF og AS) og selskapsavtaler (for IKS) gjennomgås og søkes eventuelt revidert
i tråd med eierstrategien, med særlig fokus på formålsangivelsen
 Signaler til styret gis så langt som mulig bare gjennom eierstrategi, vedtekter, vedtak i
eierorganer og (der det er relevant) gjennom bestillerfunksjonen
 Ordfører møter som hovedregel i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile Bystyrets
flertallsbeslutning.
 Det skal innarbeides en enkel rutine som pålegger Skien kommunes representant på
generalforsamling å rapportere tilbake til bystyret etter at protokoll fra
generalforsamling/årsmøter er mottatt. Dette kan gjøres som et notat til bystyrets medlemmer
men uten at det settes opp som egen sak på sakslista.
 Ordfører eller annen utpekt fra Bystyret kan møter i uformelle møter. Det arrangeres
regelmessige eiermøter med uformell diskusjon om bl.a. enhetens overordnede strategi.
Frekvens og innhold tilpasses den enkelte enhet.
 Det er Ordførers plikt å påse at Skien kommune er representert i alle eierorganer, og at de
spørsmål som skal drøftes er politisk behandlet i de organer som eiermeldingen viser til
(Bystyret, og i spesielle tilfeller formannskapet)
 Det bør utarbeides en samlet oversikt over styrehonorar
 Utbyttepolitikken tilpasses den enkelte virksomhets formål, kapitalbehov og lønnsomhet.
Vektlegging av ikke-økonomiske mål må motsvares i lavere krav til utbytte
 Alt eierskap som er selvstendige rettssubjekt med egne ansatte, bør være medlem av en
arbeidsgiverorganisasjon og ha rutiner for å ta imot lærlinger
 Hovedprinsipp er at bystyret skal ha behandlet generalforsamlingsdokumenter før
generalforsamlinger avholdes. I spesielle situasjoner kan ordfører innkalle til ekstraordinær
generalforsamling etter behandling i formannskap.
 Rapportering fra alle selskaper (1 A4 ark, vedlegg til eierskapsmeldingen) bør samles og
forelegges bystyret til orientering hvert år på hensiktsmessig tidspunkt. Disse kan vedlegges
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eierskapsmeldingen. På denne måten vil en også få oversikt over de styrehonorar som hvert
enkelt selskap opererer med.
Det enkelte selskap bør tilstrebe å ha styrebehandlet årsregnskapet innen utløpet av februar
hvert år.
Alle bystyrets medlemmer skal rapportere til ordfører(bystyresekretariatet) om egen
gjennomført registrering i styrevervregisteret. Ordfører (bystyresekretariatet) rapporterer til
bystyret gjennom et eget notat en gang i året.
Rapporteringen må gjøres på en slik måte at det først og fremst ivaretar selskapets interesser.
Forretningsmessige strategier som er fortrolige skal ikke kunngjøres.
På bakgrunn av årsmelding i selskaper hvor Skien kommune ikke har majoritet, kan
medlemmer i styret som er valgt av Skien bystyre lage en kortfattet rapportering til bystyret
på samme nivå som for selskaper hvor vi har over 50 % eierskap. En slik rapportering bør
imidlertid avstemmes med styreleder i aktuelt selskap.

5.2 Styret
5.2.1 Styrets ansvar
Styret har samlet ansvar for forvaltning av selskapet, inkludert:
 Strategiutvikling, planer og budsjetter
 Organisering, ledelse og drift
 Økonomisk styring og kontroll
 Ansettelse og oppfølging av daglig leder
 Oppsigelse av daglig leder
 Representasjon av selskapet utad
 Vurdere styreforsikring for styrets medlemmer
Styret er underlagt eierorganet (Bystyret i et KF, representantskapet i et IKS og
generalforsamlingen i et AS). Styrets myndighet begrenses av de rammer eierorganet har satt
gjennom eierstrategi, vedtekter og enkeltvedtak i eierorganet.
Dersom styret savner styringssignaler fra eierne, bør de etterspørre dette. Strategiske beslutninger
bør forankres i eierorganet. Igjen er stiftelser et unntak.
Styret har ansvar for virksomheten som helhet, og representerer alle eierne. Dette gjelder også det
enkelte styremedlem. Et styremedlem skal derfor utøve sin styrerolle ut fra hensynet til selskapets
beste, og ikke spesielt ivareta interessene til den eieren, det partiet, den interessegruppen eller
andre som har utpekt det.
De enkelte styremedlemmene har personlig ansvar. Ansvaret gjelder handlinger eller unnlatelse
av handlinger, og forutsetter forsett eller uaktsomhet. Det personlige ansvaret gjelder
styremedlemmer utpekt av kommunen på lik linje med andre styremedlemmer.
Styreleder har samme formelle ansvar som de øvrige styremedlemmene. I det praktiske
styrearbeidet har imidlertid styreleder en mer aktiv rolle enn andre styremedlemmer. Styreleder
har ansvaret for gjennomføring av styremøtene, løpende dialog med og praktisk
arbeidsgiverfunksjon overfor daglig leder og eventuell representasjon av virksomheten i media.
De viktigste dokumentene for utøvelse av styrets ansvar er:
 Forretningsplan
 Strategi
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Budsjett
Årsregnskap
Perioderegnskap/budsjettoppfølging

Ut over dette er styrets viktigste verktøy vedtak i enkeltsaker i styremøtene.
Vanligvis krever utøvelsen av styrerollen kontakt mellom styremøtene. Særlig gjelder dette
kontakt mellom styreleder og daglig leder. I noen situasjoner vil det også være hensiktsmessig
med samtaler mellom styremedlemmer. En forutsetning for at slik kontakt utenom styremøtene
ikke skal undergrave styrets rolle som kollegium, er at det ikke fattes beslutninger eller gis viktige
styringssignaler. Viktige vedtak og signaler til daglig leder bør forankres i styremøtet. Samtidig er
det avgjørende at dialog utenom styremøtene er preget av åpenhet og foregår i forståelse med de
andre styremedlemmene.
Styrets beslutninger og ansvar for drift av selskapet kan ikke overprøves av andre enn bystyret.
Styret som kollegium er ansvarlig for driften. Skien bystyre kan ikke overprøve styrets vedtak på
annen måte enn å innkalle til generalforsamling som eventuelt instruerer styret til å gjennomføre
vedtak fattet av generalforsamlingen.

5.2.2 Styresammensetning
Styret bør bestå av personer som samlet sett bidrar til å fremme formålet med selskapet. Konkret
kan følgende kriterier legges til grunn:






Kompetanse
Personlig egnethet
Kapasitet
Mangfold
Uavhengighet

Styret har ansvar for alle sider ved virksomheten, og skal være støttespiller for daglig leder.
Styremedlemmenes kompetanse bør reflektere dette. De viktigste kompetanseområdene som bør
være representert / tilgjengelig i de fleste styrer der kommunen deltar er:





Økonomi
Jus
Sektor-/bransjekompetanse
Politiske prosesser

Bystyret har ansvar for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve
sitt virke som et velfungerende og kompetent styre. Et godt styre som kollegium skal består av
personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig i forhold
til de oppgaver selskapet er gitt.
Styreansvaret er hjemlet i aksjeloven og lov om interkommunale selskaper. Et styre skal ha
generalist- og fagspesifikk kompetanse. Formålet for kommunens selskaper er ulikt, fra f.eks
finansielt, politisk eller mer samfunnsnyttig motivert eierskap. Det innebærer at kompetanse må
sees i lys av selskapets formål. Et god sammensatt styre har kompetanse som er nødvendig for å
oppfylle eiers forventninger. Styret er også et kollegialt organ og kompetanse skal også sees i lys
av hver enkelt medlems personlige bidrag i form av spesifikke egenskaper.
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Krav til kompetanse bør vurderes i lys av:
o

Kunnskap om aksjeloven, kommuneloven med IKS og KF og andre relevante lover,
forskrifter og avtaler som har betydning for selskapets drift

o

Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie

o

Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske
utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når det anses nødvendig

o

Kompetanse på offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringene til
enhver tid

o

Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som for eks. juss, økonomi,
markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, organisasjon,
media,

o

Kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen

o

Ha kunnskap om konkurrerende/andre virksomheter innen samme segment

Egenskaper til styremedlemmer:
o

Glede av, og vilje til å jobbe for, å oppnå gode resultater

o

Ha glede av å få tilført kontinuerlig kompetanse

o

Ha mot til å stille kritiske spørsmål til daglig leder og andre i styret

o

Ha evne til å finne fram til løsninger som styret samlet kan gå for

o

Ha evne til å stille spørsmål uten å ha svaret

o

Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret

o

Høy integritet, herunder evnen til å tie om forretningsmessige transaksjoner og strategiske
beslutninger

o

Ha evne til å akseptere at en ikke alltid tilhører flertallet og dersom noe går galt, frafalle
behovet for å påpeke ”Hva var det jeg sa”

o

Ha evne til å gi selskapet et godt omdømme.

o

Ha evne til å tilegne seg spesiell kompetanse om selskapet

o

Akseptere at styreleder er styrets talsmann utad

Utøvelse av styrefunksjonen krever engasjement og innsats. Styremedlemmene må derfor ha
kapasitet til å sette av tilstrekkelig med tid og krefter til styrevervet. Omfanget av andre stillinger
og verv vil derfor være et moment ved vurdering av aktuelle kandidater. Dette gjelder alle
styremedlemmer, men i særlig grad styreleder. Kapasitetshensynet bør ikke ivaretas gjennom
store styrer.
Styrer med mange medlemmer fungerer sjelden godt som diskusjons- og beslutningskollegier.
Normalt vil 3-5 medlemmer være tilstrekkelig. Det vil imidlertid være bystyret som gjennom
vedtekter som til enhver tid fastsetter antall styremedlemmer.
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Styret har ansvar for brede saksområder som bør belyses fra ulike synsvinkler. Dette gjøres best
av et styre sammensatt av medlemmer med en mangfoldig erfaringsbakgrunn. I tillegg til
kompetanse vil det, avhengig av type virksomhet, være positivt at styret totalt sett er balansert
sammensatt med hensyn til kjønn, geografi og alder.
Uavhengighet mellom utøverne av ulike roller henger tett sammen med behovet for å unngå
habilitetskonflikter. Et Bystyremedlem som er styremedlem i en virksomhet vil havne i
habilitetskonflikt mellom rollen som eier og rollen som styremedlem.
Ved representasjon og valg til styrer og råd skal utvelgelsen avgjøres på en slik måte at kl. § 36
om forholdsvalg etterleves.
De enkelte partier/grupperinger avgjør selv sine valg av representanter, dog slik at den største
grupperingen avgjør kjønnssammensettingen etter loven, siden denne grupperingen vil få første
representant.
For å følge opp punkt 5.2.2 om kompetanse, bør ordfører sammenkalle gruppelederne for å
vurdere den samlede kompetanse til de styremedlemmer som ønskes valgt inn i de enkelte styrer.
Dette kan anses som en forberedende valgkomité.
Valg av styremedlemmer foregår i de enkelte partigrupperinger. Det står fritt til enhver som har
rett til å utpeke styremedlemmer å velge personer som ikke er folkevalgt. Det bør vurderes
særskilt for hvert enkelt styre om representasjon også skal hentes utenfor det politiske eierskap.
Valg til organer som skal etableres sammen med andre kommuner/eiere bør foregå på en slik
måte at eierne/ordførerne, der ikke annet er bestemt i vedtekter, i forkant drøfter Krav til
kompetanse.
Som hovedregel bør derfor styremedlemmene være uavhengige av







Konkurrenter
Leverandører
Bestiller av selskapets tjenester
Daglig leder
Eierorganer
Kontrollorganer

5.2.3 Habilitet
Uavhengighet mellom utøverne av ulike roller henger tett sammen med behovet for å unngå
habilitetskonflikter.
En Bystyrerepresentant som er styremedlem i en virksomhet (IKS og AS) vil havne i
habilitetskonflikt mellom rollen som eier og rollen som styremedlem når selskapet er «part» i
saken, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd.
Dette gjelder ikke styremedlemmer i vertskommunesamarbeid (kl. § 28), interkommunalt
samarbeid (IS -kl. § 27) eller kommunale foretak (FK – kl. kap. 11) fordi disse virksomhetene
anses som en del av kommunen.
Inhabilitet vil ikke inntre ved behandling av overordnede saker som årsbudsjett, økonomiplan,
kommuneplan og fylkesplan fordi ingen er ansett for å være «part». I slike overordnede saker vil
det som utgangspunkt ikke være den enkelte virksomhet/selskap som er adressat.
I tillegg til direkte inhabilitet kan det oppstå avledet inhabilitet etter forvl. § 6 annet ledd når det
er ”andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet”. Dersom det er
en klar, håndfast og ikke uvesentlig partslignende interesse – positiv eller negativ – i saksutfallet
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utover det som regnes som alminnelig distrikts-, yrkes- eller næringsinteresse, kan dette lede til
inhabilitet. Her kreves en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Bystyremedlemmet bør avklare
habilitetsspørsmålet i forkant ved hjelp av en juridisk vurdering fra administrasjonen.
Ved inhabilitet vil ikke representanten kunne fylle sin rolle i et eierorgan overordnet styret. Dette
kan løses ved at representanten fratrer Bystyret eller i eierorganet i saker som vedrører
virksomheten. Utstrakt bruk av slik fratreden bidrar imidlertid til å svekke Bystyrets rolle i saker
som vedrører selskapet. Særlig gjelder dette Ordfører og Varaordfører.
Bystyrerepresentanter kan ofte komme i en slik situasjon, og bystyret skal derfor vurdere hvem de
innstiller til styremedlemmer på bakgrunn av selskapenes formål og medlemmenes kompetanse,
og hva som tjener Bystyrets autoritet og eierskap.
Bystyrerepresentanten bør ha et bevisst forhold til når inhabilitet kan oppstå i forhold til ulike
styreroller.
Rådmannen og andre ansatte i administrasjonen bør ikke sitte i styret for virksomheter som er heleller deleiet av kommunen.
Rådmannen har ansvar for å bistå ordfører i saksforberedelse for eierorganer, og vil møte samme
typen rollekonflikter som Bystyrerepresentantene.
Nærmere redegjørelse om habilitet fremgår av veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Se link:
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fy
lkeskommuner.pdf
5.2.4 Godtgjørelse
I alle selskaper der kommunen har flertall skal Bystyret, i forbindelse med behandling av
generalforsamlingsdokumenter også godkjenne godtgjøringer og honorarer.
Godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens
kompleksitet. Dette innebærer at selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig
risiko, bør reflektere ansvaret.
Generelt skal styreleder godtgjøres særskilt i forhold til styremedlemmene.
Etter hvert som generalforsamlinger, årsmøter og representantskapsmøter gjennomføres skal det
føres oversikt over styregodtgjørelsene som legges inn som vedlegg til eierskapsmeldinga.
På alle nivåer skal lønn og godtgjøringer i ansvarlige selskaper (KF, IKS) forholde seg til andre
sammenlignbare stillinger i kommunen.
Lønn og godgjøringer i selskaper med begrenset ansvar (AS) skal forholdes til sammenlignbare
selskaper, offentlige og private.
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere vervene på
www.styrevervregister.no.
På samme måte skal alle som er valgt til politiske verv i kommunen, og som har styreverv i andre
foretak , private eller offentlige, registrere seg i registeret.
5.2.5 Hovedprinsipp vedrørende styret
 Styrene søkes sammensatt ut fra behov for kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet
 Kjønnskvoteringsregelen skal følges
 Styret skal sørge for jevnlig ekstern styreopplæring om styrets ansvar og oppgaver
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Styret skal foreta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid
internt i styret (vedlegg: eks. på evalueringsskjema)
Styret sammensettes slik at risikoen for rollekonflikter minimaliseres.
Rådmannen og saksbehandlere for eierorganene skal ikke sitte i styrer for virksomheter der
kommunen er hel- eller deleier. Ordfører kan i helt spesielle tilfeller, jamfør 3.1 foreslå
kommunalt ansatte som styremedlemmer i selskaper som ikke er ment å være varige.
Styrets prioriteringer nedfelles som hovedregel i forretningsplaner og/eller strategiske
planer, som forankres i eierorganene(vedlegg: eks på styringshjul)
Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i årsrapporten
Det utarbeides instrukser for styret og daglig leder (vedlegg: eks på styreinstruks)

5.3 Daglig leder
Daglig leders ansvar er hjemlet i både kommuneloven § 71, lov om interkommunale selskaper §
14 og aksjeloven § 6-2, med nokså likelydende ordlyd.
Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse og skal følge retningslinjer og pålegg fra styret.
Som daglig ledelse regnes ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor
betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt
daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe
for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.
Daglig leder ansettes av og er underlagt styret. I styringssammenheng forholder daglig leder seg
til styret og ikke direkte til eier.
På alle nivåer skal lønn og godtgjøringer i ansvarlige selskaper (KF, IKS) forholde seg til andre
sammenlignbare stillinger i kommunen. Lønn og godgjøringer i selskaper med begrenset ansvar
(AS) skal forholdes til sammenlignbare selskaper, offentlige og private.
5.3.1 Hovedprinsipp vedrørende daglig leder
 Daglig leder mottar kun styringssignaler fra styret. Eventuelle signaler direkte fra politikere
eller administrasjon skal kanaliseres via styret.
 Det utarbeides instruks for daglig leder i alle virksomheter utenfor administrasjonen
 Lønnsnivået fastsettes i samsvar med tilsvarende stillinger

5.4

Kommunens administrasjon

Administrasjonen har ingen direkte styringsfunksjon i forhold til virksomheter utenfor
administrasjonen. Daglig leder i den fristilte enheten er bare underlagt styret, og styret er
underlagt eierorganet (generalforsamlingen, representantskapet eller Bystyret). Administrasjonen
har følgelig ingen muligheter for å instruere daglig leder eller styret i en virksomhet utenfor
administrasjonen.
I samspillet med fristilte enheter kan ordfører bruke administrasjonen til å forberede og gi
underlagsinformasjon for bystyrets og eierorganenes utøvelse av eierrollen.
Dette gjelder for alle variantene av virksomheter utenfor administrasjonen, også kommunale
foretak (KF). Overfor KF har imidlertid rådmannen adgang til å instruere foretakets leder om å
utsette iverksettelsen av et tiltak til det er behandlet i Bystyret. I saker som angår KF og som skal
behandles i Bystyret har rådmannen (eller dens stedfortreder) rett til å møte og uttale seg i
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styremøte før vedtak fattes av styret. Styret i foretaket har imidlertid ingen formell plikt til å
vektlegge rådmannens uttalelse.
Ordfører kan bruke rådmannen som rådgiver og kontroller for ordfører i selskaper med begrenset
ansvar (AS) før saker legges fram for Bystyret.
På oppdrag fra ordfører kan rådmannen dediker faste ansatte i rådmannens stab/ ledelse med
ansvar for å gi ordfører underlag innen de enkelte selskaper. Dette må gjøres på en slik måte at
ikke administrasjonen i Skien kommune trekkes inn og lager beslutningsgrunnlag som senere kan
bety inhabilitet i det daglige arbeidet i kommunen.
Også i det løpende arbeidet skal rådmannen og hans administrasjon stå til rådighet for ordfører
der det ansees nødvendig. Særlig når kommunens økonomiske bidrag eller forventninger må
endres utenom de årlige budsjettbehandlingene skal rådmannen være med å kvalitetssikre de
økonomiske forhold.
I kommunens daglige drift har rådmannen ansvar for å tilrettelegge for politiske beslutninger og
iverksette og følge opp det som er vedtatt, inkludert betjene og informere de folkevalgte på best
mulig faglig grunnlag.
Dette generelle ansvaret reiser imidlertid noen særskilte utfordringer knyttet til
eierskapshåndtering, i og med at de selskapene kommunen helt eller delvis eier er underlagt
selskapslovgivningen som setter grenser for eiers direkte styring, og f.eks. også tilgang til
selskapsinterne dokumenter.
Kommuneloven § 23 angir de rammer rådmannen (adm.sjefen) skal arbeide etter:
§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet
1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller
fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer
kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at
den er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i
alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.
4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet
til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning,
hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Endret ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915).
På samme vis vil forvaltningslovens intensjoner og retningslinjer være førende, ikke minst fvl §17
– om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt.
Overfor enheter som selger tjenester til kommunen, har administrasjonen en bestillerrolle overfor
den fristilte virksomhet. I slike situasjoner er det viktig at arbeidet med saksforberedelser til
Bystyret som eier er organisatorisk klar atskilt fra administrasjonens bestillerfunksjon.
Administrasjonen utfører også i noen tilfeller tjenester, for eksempel i form av saksforberedelser
og administrativ bistand, til fristilte virksomheter. Også dette arbeidet bør skilles organisatorisk
fra arbeidet med saksforberedelser for eier.
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5.4.1 Hovedprinsipp vedrørende administrasjonen
 Administrasjonen kanaliserer signaler til styret gjennom eierorganene
 Før ordfører legger saker fra fristilte virksomheter frem for bystyret kan administrasjonen
brukes av ordfører som kontroller og rådgiver til å :
o Sikre et holdbart kunnskapsgrunnlag og utrede aktuelle saksforhold på en
forsvarlig måte
o Rådgi og tilrettelegge for beslutninger knyttet til valg av selskapsform og – modell
ved opprettelse av nye selskaper
o Sørge for rettidig behandling av saker som de respektive styrer har fremmet til
behandling i eierorganene (generalforsamling eller representantskap)
o Bidra til aktivt eierskap ved å fange opp og presentere for folkevalgt behandling
saker vedrørende eierskapet som kommunen bør fremme selv, uavhengig av
initiativ fra selskapets organer (endringer i eierstruktur, kjøp/salg av selskaper
eller deler av disse, vedtektsendringer, forslag til eierstrategi, forslag til
aksjonæravtale etc.)
o Tilrettelegge for behandling av kommunens direkte forpliktelser gjennom
eierskapet (berører IKS og KF)
 Dersom kommunen kjøper tjenester fra eller er myndighetsorgan for virksomheten, etableres
et organisatorisk skille mellom rollen som kjøper/myndighet og rollen som saksforbereder for
eierorganer
 Kjøp og salg av tjenester til og fra fristilte virksomheter forankres i leveranseavtaler

5.5

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår
i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Bystyrets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
Dette gjelder automatisk også KF, som juridisk er en del av kommunen. Gjennom bestemmelsene
om selskapskontroll i kommuneloven §80 har kontrollutvalget også, i IKS eller AS der
kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer (inkl.
deres datterselskaper), rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll.
Kontrollutvalget og kommunens revisor kan etter egen vurdering selv foreta undersøkelser i
selskapet.
Bystyret kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. Det anbefaler at slike regler
utarbeides. I tillegg anbefales det en gang hvert annet år utarbeidet en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Planen godkjennes i Bystyret.
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på
generalforsamling i heleide AS eller representantskap i et IKS.
I tillegg til tradisjonelle kontrolloppgaver skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens eierinteresser. I dette ligger en vurdering om hvorvidt
eierinteressene utøves i samsvar med Bystyrets vedtak og forutsetninger. Denne
forvaltningskontrollen bør utnyttes til å sikre at kommunens eierinteresse er langsiktig og
helhetlig i henhold til kommunens totale tjenesteproduksjon.
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Kontrollutvalget har ingen rolle i forhold til stiftelser. Kontrollen med stiftelser utøves av
stiftelsestilsynet.
Nærmere regler om kontrollutvalgets arbeid fremgår av kommuneloven § 77 jf. forskrift om
kontrollutvalg i kommune og fylkeskommune (F15.06.2004 nr 905).
5.5.1 Hovedprinsipp vedrørende kontrollutvalget
 Det utarbeides retningslinjer for kontrollutvalgets og revisors kontroll med selskaper der
kommunen har eierinteresser
 Hvert annet år utarbeides en plan for selskapskontroll. Planen godkjennes i Bystyret

5.6

Avslutning

Uansett eiermelding og formelle «kjøreregler» om eierskap vil det til syvende og sist være god
kommunikasjon i det daglige som avgjør om kommunens eierskap utøves på en god måte for
selskapene slik at selskapenes formål blir styrende for selskapenes drift.
Mange av kommunens selskaper er opprettet for å løse kommunale oppgaver. I slike tilfeller vil
det være mer krevende å forholde seg til de formelle beslutningslinjene.
I selskaper som har reint finansiell begrunnelse er det langt enklere. Det er imidlertid også
selskaper som både er finansielle og som løser nødvendige kommunale oppgaver. Da er det flere
hensyn som må tas.
Med årlig fokus på eiermeldingen, og med god kursing i oppstarten av hver kommunevalgperiode
ligger forholdene godt til rette for at eierskapet utøves i tråd med lover og regler og i tråd med
Bystyrets formål med opprettelsen av selskapet.
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5.7

Oppsummering av roller og styringsmuligheter

Ansvar, arenaer og styringsverktøy for de ulike rollene ved styring av fristilte virksomheter er
oppsummert i tabell 5.6.1.
Rolle
Eier

Ansvar
Forvaltning av
formål og verdier
Signaler til styret
Velge styre

Arenaer
Generalforsamling
(AS)
Representantskap
(IKS)
Eiermøte

Styret

Forvaltning av
selskapet
Følge opp signaler
fra eierorganer
Strategi
Økonomisk styring
og kontroll
Ansette daglig leder
Daglig ledelse
Følge opp signaler
og vedtak fra styret
Saksforberedelse
Gjennomføring
Informasjon
Representasjon
Underlag for innspill
til eierorganer
Evt. kjøp av
tjenester fra enheten
Påse revisjon av
regnskaper
Påse at det føres
kontroll med
økonomisk
forvaltning og at
måloppnåelse,
virkninger m.v.
vurderes

Styremøte
Styreseminar
Generalforsamling

Daglig leder

Administrasjon.

Kontrollutvalget

Interne møter
Eksterne møter

Bystyret

Styringsverktøy
Eierstrategi
Vedtekter
Selskapsavtale
Aksjonæravtale
Stiftelsesmøter
Vedtak i
generalforsamling
Valg av styremedlemmer
Bundet mandat til
representant i eierorgan
Forretningsplan
Strategi
Budsjett
Regnskap
Ansettelse og oppfølging
av daglig leder
Vedtak i styremøtene
Forankring i eierorgan
Strategi
Budsjett
Regnskap
Ansettelse og oppfølging
av ansatte
Vedtak i interne møter
Forankring i styremøter
Saksdokumenter til
Bystyret
Leveranseavtaler
Revisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
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6

Eierstrategi for den enkelte fristilte virksomhet

Eierstrategi vil utgjøre den konkrete vurdering kommunen har i forhold til sitt eierskap overfor
den enkelte virksomhet, for å sikre at virksomheten ivaretar målsettinger som eierne har satt.
Den enkelte fristilte virksomhet vil være underlagt ulik eierstrategi. De ulike elementene i
styringen av den enkelte fristilte virksomhet, med utgangspunkt i prinsippene i foregående
kapittel, bør gjennomgås i hvert enkelt selskap.
Generelle forhold som eier bør vurdere for alle virksomheter:






Er vedtektene oppdatert og tilpasset virksomhetens status?
Er det behov for ytterligere styringsdokumenter i virksomheten?
Er det hensiktsmessig størrelse på styret?
Er det grunnlag for å vurdere organisasjonsformen for virksomheten?
Er det ønskelig å videreføre eierskapet?

Eierskapsstrategien skal baseres på vedtatt eierskapspolitikk. Bystyret kan ta stilling til om egen
sak vedrørende generell eierskapsstrategi skal utarbeides og fremlegges til politisk behandling.
Eierstrategi kan f.eks. ta for seg følgende forhold:
XX AS
Organisasjonsform
Eiersammensetning
Innskutt kapital
Økonomisk engasjement
Formål
Eierorgan
Styresammensetning
Styrende dokumenter
Vurdering
Oppsummering
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7

Fristilte virksomheter

7.1

Oversikt over Skien kommunes eierskap i fristilte enheter

Kommunens eierskap i de forskjellige virksomheter er klassifisert ut fra hvilke formål kommunen
har ønsket å ivareta ved opprettelsen av selskapet.
Klassifisering:
POL
Løser oppgaver på vegne av bystyret. Helt avhengig av økonomisk støtte fra kommunen.
MYN
Myndighetsbestemt. Økonomisk støtte fra kommunen.
POLNÆR
Politisk initiert for å løse oppgaver på vegne av bystyret med eiendom/næringsutv som mål
FIN
Selskap hvor kommunens innskudd/eierskap skal gi avkastning over tid.
FINPOL Selskap hvor en politisk har ønske om å være med av hensyn til politiske føringer i vedtekter
(Interkommunalt samarbeid / verstkommune er tatt inn som vedlegg)

Selskap

Type selskap

a
b
c
d
e
f

Ibsenhuset AS
Telem/Vestf, r.teater AS
Visit Grenland AS
GREP AS
Vekst i Grenland AS
Skagerak Energi AS

POL
POL
POL
MYN
POL
FIN

100 %
25 %
50 %
49 %
45 %
15,2 %

Årlig støtte til drift
Kr.
7 000 000
3 200 000
1 438 000
3 500 000
5 000 000
0

g.

Kontorbygg AS med ODD
stadion syd AS-Rødmyrlia ASCitybygg AS
Skien Næringsfond AS
SDS Victoria AS
Energi og Miljøkapital
Stevneplassen AS
BTV fond
SF KINO Skien AS
Bygarasjen AS
Filmparken AS
Grenland Havn IKS
Geopark IKS
Telem. K.revisjon IKS
Link Arbeid Skien KF
Skien Fritidspark KF
Skien Lufthavn AS
Skien Tomteselskap AS
Stiftelser
Skien komm. pensj.kasse

POLNÆR

100 %

0

POL
POL
FIN
POL
FIN
FINPOL
POL
POL
FINPOL
POL
POL
POL
POL
POL
POL

100 %
25,4%
15%
25%
9,5%
34%
100%
0,17%
33,33
9,63
18,86
100%
100%
100%
100%

h
i
J
K
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

SK eierandel

1 250 000
300 000
Investert
Under avvikl.
Investert
0
Kost 100 NOK
0
325 000
0
1 800 000
16 000 000
3000 000
Tomter

Utbytte
2011
0
0
0
0
0
90 000
000
5 000 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

POL

Se
Prem.150-200 mill
0
kommentar*
X
Telemark Museum
POL
Fylket + fond
1 800 000
0
Y
Borgestad Gård
POL
0
0
0
*Pensjonsforpliktelser er hjemlet i Hovedtariffavtalen og Skien kommune har valgt å håndtere forpliktelsene
gjennom en egen pensjonskasse. Årlig premie kommunen må betale varierer bl.a. i henhold til aktuarberegninger,
men ansattes premie er fast på 2 % av brutto lønn.
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Vedlegg 1
Ulike selskaps- og samarbeidsformer
Eierorganenes ansvar og oppgaver er regulert i de respektive lovverk (aksjelov, lov om IKS og
kommuneloven). Kommuneloven kapittel 12 har pålagt kommunen et kontrollansvar uansett
selskapsform.
Kommunalt foretak – KF (Kommuneloven kap. 11)
Der kommunen ønsker å gi virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i
den tradisjonelle etatsmodellen kan den etablere et styre etter kommunelovens kapittel 11 som et
kommunalt foretak. Foretaket er ikke en egen juridisk person men en del av kommunen som
rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som er
utpekt direkte av bystyret og har dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert
etter selskapslovgivningen.
Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt bystyret. Foretakene er på
underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen i kommunen (kl. kap.4), har ikke
instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder eller styre, men kan
kreve at et vedtak ikke settes ut i livet før bystyret har behandlet saken.
Interkommunalt selskap– IKS (Lov om interkommunale selskaper)
IKS kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne
har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er
representantskapet.
For begge disse selskapsformene stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle
styringsorganer som sikrer selskapene den nødvendige autonomi for å fungere som selvstendige
rettssubjekter. Kommunestyret overfører myndighet til å utøve styringen til eierorganet. I tråd
med denne delegasjon av myndighet skal kommunestyret gi eierorganet de nødvendige politiske
fullmakter og rammebetingelser til å utøve eierskapet i tråd med det politiske flertallets
ambisjoner.
Interkommunalt samarbeid - IS (kommuneloven § 27)
Kommunene står fritt til å samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt
beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av kommuneloven § 27. Det kan
også etableres egne styrer med kompetanse til å binde deltakerkommunene utad. Avhengig av
hvor mye myndighet som overføres til styret, er enkelte av disse virksomhetene å regne som
Selvstendige rettssubjekter.
Administrativt vertskommunesamarbeid (Kommuneloven § 28a flg.)
Kommunen kan overdra lovpålagte og administrative oppgaver til en vertskommune, og derved
også sitt arbeidsgiveransvar til kommunen som skal utøve disse oppgavene. Hvilken myndighet
vertskommunen skal ha vil fremkomme av samarbeidsavtalen som alle kommunestyrer i
samarbeidet må vedta.
Aksjeselskap (Aksjeloven)
Et AS kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og
fylkeskommuner, eller sammen med andre. I et AS begrenses eiernes økonomiske ansvar til den
aksjekapitalen som de har skutt inn. Et AS er forpliktet til enhver tid å ha en egenkapital som er
forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Selskapets øverste
eierorgan er generalforsamlingen.
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Stiftelser (Stiftelsesloven)
Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser. Oppretterne
(kommunen/fylkeskommunen) står fritt til å fastsette formålet, og stiftelsen er et selvstendig
rettssubjekt. Stiftelser har til forskjell fra selskapene (IKS og AS), ingen eiere. Verken oppretteren
eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over stiftelsens virksomhet eller
gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eierne står heller ikke fritt til å løse opp stiftelsen og
er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk
interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten.
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Vedlegg 2
Mal for rapportering til Bystyret
Skjema som skal brukes for rapportering til Bystyret

Selskapsnavn:
Kontorkommune:

Antall ansatte:

Styret

Selskapets formål
Om hvorfor
selskapet er
organisert som et
AS/IKS/KF

Økonomi:
Total Balansesum
Egenkapital
Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat
Måloppnåelse
Selskapsstrategi
Utfordringer
Sterke sider
Svake sider
Muligheter
Trusler
Styrehonorar
Daglig leder
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Vedlegg 3
Maler for styrets egenevalueringer
Eks 1. Evaluering av styrene
Dette må tilpasses de enkelte selskap siden formål og ansvar er forskjellig.
I feltet karakter brukes en skala fra 1 til 10 hvor 10 er svært tilfredsstillende og 1 er lite
tilfredsstillende
Styreoppgaver-forhold
Dato…………..
Strategi- mål- planer

Karakter

Kommentarer

1.Styret tilegner seg forståelse for selskapets markedsvilkår og trusler
2.Styret fastlegger mål strategi og vedtar planer og budsjetter

Tilsyn og Kontroll.
1.Styret påser forvaltning av formue og regnskapsføring og at det er i
tråd med gjeldene lovverk
2.Styret drøfter jevnlig selskapets risikoeksponering

Kommunikasjon.
1.Alle rapporter gir godt grunnlag for alle interessenter til å vurdere
selskapets resultater, mål og strategier

Forretningsetikk
1.Styret har forsikret seg om at det er etablert etiske regler og at disse
følges opp og revideres årlig

Renommè omdømme.
1.Styret forsikrer seg om at kundetilfredshet måles og følges opp
2. Styret vurderer selskapets omdømme jevnlig

Ledelse og organisasjon.
1. Styret vurderer årlig daglig leder og ansettelsesvilkår
2. Styret er orientert om organisasjon og menneskelige ressurser i
henhold til de mål som selskapet skal nå
3. Styret blir orientert om medarbeidertilfredshet årlig

Styrets arbeidsgrunnlag
1. ledelsen fremmer relevante saker
2. Alle saker er godt forberedt og gir relevant bakgrunn for styrets
behandling av sakene

Styremøtene
1.Styret har tilstrekkelig med møter og det er satt av nok tid til
forsvarlig behandling av sakene
2.Oppmøte fra styremedlemmene er tilfredsstillende
3.Styremøtene ledes på en tilfredsstillende måte
4.Alle styremedlemmene bidrar
5.Relasjon mellom styremedlemmene fremmer god behandling
6.Relasjon mellom styret og ledelsen fremmer god behandling
7.Protokollene er kvalitetsmessig og omfangsmessig tilfredsstillende

Styrets sammensetting
1. Tilfredsstillende kompetanseprofil,
2. Tilfredsstillende kjønnsfordeling og alderssammensetting

Habilitet
1. Habilitetssituasjoner håndteres tilfredsstillende
2. Det er god kontakt mellom selskapet og eierne/fylkestinget
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Eks 2. Evaluering av styrene
Styreevaluering

Ikke i det
hele tatt

Nei

Okey

Ja!

Absolutt

Kommentar

Styret har et klart mandat
Styringsmodell og samspillet med selskapets
eiere fungerer godt
Styremøtene har tydelig fokus

Styremøtene er effektive

Det er stor takhøyde i diskusjonene
Jeg slipper godt til med mine meninger i
diskusjonene
Jeg er aktiv i styret

Jeg er godt forberedt til styremøtene

De andre styremedlemmene er godt forberedt

Sammensetningen gir en god komplementaritet
Styret klarer å nyttiggjøre seg kompetanse på
tvers av styremedlemmeneserfaring og
bakgrunn
Administrasjonen legger frem saker på en god
måte
Erfaringene med habilitet i enkeltsaker er
uproblematisk

2)

Jeg mener følgende kompetanse og/eller egenskaper bør fokuseres mer i sammensetting av styret

3)

Andre kommentarer / temasom styret bør diskutere i et styremøte hvor egenevaluering av styrets arbeid settes opp på agendaen
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Vedlegg 4
Årsplan for styrebehandlinger og styresaker
Eks. på innhold
MØTEDATO OG TEMA/FASTE SAKER AVKLARES VED ÅRETS BEGYNNELSE OG
DATOFESTES
Strategi og virksomhetsstyring

Selskapsstrategistrategi
Risikostyring
Revisjonsrapport ekstern revisjon
Intern revisjon og ny revisjonsplan
Status styringssystem
Innkalling generalforsamling
Økonomi og økonomisk rapportering

Budsjett og LTP
Kvartalsregnskaps/halvårsregnskap
Årsregnskap
Finansrapport
Prosjektrapportering
Organisatoriske forhold og rapportering

HMS-rapport
Organisasjonsundersøkelse
Omdømme
Organisasjonsutvikling/kompetanse
Evaluere styrets arbeid og daglig leder
Beslutte møteplan for kommende år
Aktuelle temasaker

Avhengig av type selskap
Andre kommende saker

Vurdering av nye potensielle prosjekter
Egenkapital og gjeldsbetjeningsevne X
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Vedlegg 5
Styreinstruks
Eks. på mal
Styreinstruks AS (kan også overføres med tilpasning til IKS og KF) jf. aksjelovens § 6 - 23
1. Styrets oppgaver
Styret skal:













Sørge for forsvarlig organisering av Eksempel AS
Holde seg orientert om Eksempel AS’s økonomiske stilling og påse at virksomheten,
regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll
I nødvendig utstrekning fastsette mål og planer for Eksempel AS
Føre tilsyn med den daglige ledelse
Meddele fullmakt til å tegne selskapets firma Følgende saker skal styrebehandles:
Ansettelse/oppsigelse/avskjed av daglig leder
Valg av styreleder, dersom denne ikke velges av eierorganet.
Strategiplaner
Årsbudsjetter
Forslag overfor generalforsamlingen til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
Forslag overfor generalforsamlingen til utbytte og eventuell annen anvendelse av
overskudd/negativt resultat
Saker av uvanlig art eller stor betydning. Dette innbefatter investeringer av betydelig
omfang i forhold til selskapets ressurser eller omlegging av driften som vil medføre større
endring eller omdisponering av arbeidsstyrken

2. Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret
Daglig leder skal:







Utøve den daglige ledelse av Eksempel AS og følge de retningslinjer og pålegg styret har
gitt
Sørge for at Eksempel AS regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
I samråd med styrets leder forberede de saker som skal behandles i styret, jfr. pkt 3.
Hver måned sende driftsregnskap med kommentarer til styrets medlemmer
Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere redegjørelse om
konkrete saker
Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker

3. Innkalling og møtebehandling





Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene på
møtet, sendes styrets medlemmer senest en uke før styremøtet
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges
skriftlig eller pr. telefon.
Styret skal ha en årsplan over de ordinære styremøtene
Det skal føres protokoll over styremøtene

Sted, dato
Underskrifter
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Vedlegg 6
Aktuelle lover/linker
Aktuelle linker:

www.telemark.no
www.ks.no/eierforum
www.nues.no
www.brreg.no
www.purehelp.no
www.proff.no

Telemark fylkeskommune
KS Eierforum
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Brønnøysundregistrene
Gratis bedriftssøk
Detaljert bedriftsinformasjon

Aktuelle lover:

www.lovdata.no
Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)
Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)
Lov om stiftelser (Stiftelsesloven)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Kapittel 12. Kommunalt og
fylkeskommunalt foretak.
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Vedlegg 7
Definisjoner
Avkastning:
Driftsinntekter:
Driftskostnader:
Driftsresultat:
driftsaktiviteten.
Egenkapital:

Årsresultat/verdijustert egenkapital.
Inntekter knyttet til driftsaktiviteten (salgsinntekt og annen driftsinntekt).
Kostnader som vedrører driftsaktiviteten.
Forskjellen mellom driftsinntekt og driftskostnader; resultat av
Kan ses på som enten forskjellen mellom eiendeler og gjeld til enhver tid,
eller summen av opprinnelig innskutt kapital, eventuell ny tilført
egenkapital og tilbakeholdt overskudd i bedriften siden etableringen.

Egenkapital

Rentabilitet:
Foretak:
Konsern:
Konsernregnskap:

Årsresultat/gj.snittlig bokført verdi av egenkapitalen.
Med vår bruk av ordet menes kommunalt foretak (KF).
Selvstendige juridiske enheter knyttet sammen ved aksjeeie, slik at de
utgjør en økonomiskenhet.
Gir det økonomiske helhetsbildet som om det var en enhet.

Minoritetsinteresser: Utenforstående (aksjonær)interesser i konsern, dvs. når morselskap ikke
eier datterselskapene fullt ut.
Ordinært resultat

før skatt:
Rentabilitet:
Selskap:
regning og risiko
Utbytte:
Virksomhet:
tjenester.
Årsberetning:

Driftsresultat tillagt finansinntekter og fratrukket finansutgifter.
Lønnsomhetsmål hvor resultat settes i forhold til kapital.
En økonomisk virksomhet som utøves for to/flere deltakeres felles

Årsrapport:

Vanlig betegnelse på den publikasjon foretaket årlig presenterer som
ekstern økonomiskinformasjon, dvs. det formelle årsregnskapet,
årsberetning og eventuell tilleggsinformasjon.

Årsregnskap:

Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling, samt noter,
eventuelt også konsernregnskap.

Årsresultat:

Ordinært resultat etter skatt. Sluttlinjen i resultatregnskapet. Positivt
resultat disponeres enten til utbytte eller holdes tilbake i bedriften som
opptjent egenkapital

Godtgjørelse til aksjonærene.
Betegnelse på en jur.person, en organisasjon som produserer varer eller
Styrets årsberetning hvis innhold er regulert i regnskapsloven.
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Vedlegg 8
Vertskommunesamarbeid (MNOK)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Vertskommunesamarbeid

Kontorkommune.

SK
eierandel

110 Telemark
IT seksjonen Skien
Innkjøpsenhet GKI
Grenlandssamarbeidet
Barnevernsvakt
Arkivdepot
Landbrukskontor
Renovasjon i Grenland
Miljøløftet Grenland
Slamdeponering
Krisesenteret
Overformynderiet
Legevakt
Overgrepsmottaket
Knardalsstrand renseanl.
Miljørettet helsevern
Lokal Luftkvalitet
Tolketjenesten
Tilsynskontor bygg
Arbeidsgiverkontrollen

Skien

1 av 18
1 av 2
44%
1 av 6
31,86%
35%
1 av 3
50,32%
75,8%
56,5%

S kien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Porsgrunn
Porsgrunn

62,5 %
1 av 3
1 av 16

56,5 %
44%

Porsgrunn

1 av 5

Porsgrunn

60%
44%
46,5%

Porsgrunn
Porsgrunn

Totale
Skien komm.
kostnader
Andel
11, 414
2,2
26,540
18,386
3,502
1,542
2,4 statlige
Egeninnsats.
3,184
1,276
0,598
0,198
4,847
2,567
3,111
1,566
4,545
2,657
0,223
0,125
7,219
2,398
2,287
1,429
13,337
11,289
1,430
0,317
12,717
7,166
3,618
1,284
0,7
4,0

0,305
1,9

Annet:
SBBL. Skien kommune eier en rekke leiligheter i Skien Bolig Byggelag. Hvordan kommunen
følger opp sitt eierskap gjennom boligavdelingen bør belyses nærmere.

34

