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FORORD 
 

KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra 

kontrollutvalget i Grane kommune. Prosjektet er gjennomført i perioden november 

2016 til mars 2017.  

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper1. Formålet med selskapskontrollen framgår av 

§ 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Av dette følger at 

selskapskontrollen skal omhandle eierskapskontroll. Gjennom eierskapskontrollen 

kontrolleres hvordan kommunen forvalter sin eierinteresse. Selve aktiviteten i 

selskapet kan kontrolleres gjennom en forvaltningsrevisjon, dersom kommunen 

bestemmer det.2 

 

Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Grane kommune, jfr. kommuneloven 

§ 79. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet 

og objektivitet. 

 

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder Sunniva Tusvik Sæter og kvalitetssikrer 

Marte Bjørnelv. 

 

Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. 

 

 

En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner 

du på vår hjemmeside www.krt.no. 

 

 

 

Steinkjer, 03.04.2017 

 

    
Unni Romstad     Sunniva Tusvik Sæter 

Oppdragsansvarlig revisor   Prosjektleder 

 

 

                                                 
1 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5.  
2 Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
 

http://www.krt.no/
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
I henhold til kommuneloven § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget «påse at det føres kontroll 

med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»3 

 

Figur 1. Selskapskontrollens omfang og innhold4. 

 
 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll5. Det er en avgrenset 

kontroll av forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder en kontroll av om 

den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med de gjeldende forutsetninger 

og anbefalinger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon som del av en 

selskapskontroll, hvor man går inn i selskapet og vurderer for eksempel kvaliteten på 

tjenestene selskapet leverer eller selskapets måloppnåelse. 

 

En selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel 

i andre lover enn kommuneloven, samt interkommunalt samarbeid etter 

kommunelovens kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed 

interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper (AS) og samvirkeforetak (SA). 

Eierskap som ikke omfattes av en selskapskontroll er kommunale foretak (KF), 

interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekter, og stiftelser6.  Samarbeid 

som er organisert etter kommunelovens § 28-1, vertskommunemodellen, vil for 

eksempel kontrolleres av kommunens revisor, da disse inngår i vertskommunens 

regnskap.  

                                                 
3 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 (§§ 13-15). 
4 NKRFs Selskapskontroll – fra a-å, s. 4.  
5 Jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd. 
6 NKRFs Selskapskontroll – fra a-å, s. 6.  

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner



KomRev Trøndelag  IKS   

Grane kommune – Generell eierskapskontroll 4  

 

Figur 2. Detaljert innhold i selskapskontrollen7.  

Selskapskontroll, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

 Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd 

Kl § 80, 2. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at 

kommunens 

eierinteresser 

ivaretas fra 

eiers side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn 

i selskaper for å 

gjennomføre kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KF § 14, 

1. ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KF § 14, 

1. ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

 

 

1.2 Bestilling 
På bakgrunn av Plan for selskapskontroll 2016-20208 har kontrollutvalget i Grane 

kommune bestilt en selskapskontroll med tema «Styrende dokumenter for håndtering 

av eierskap», altså en analyse av den generelle eierstyringen i kommunen.  

 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for prosjektet i sitt møte 09.11.2016 sak 035/16. 

Fokus i prosjektet er på:  

• Hva eier kommunen? 

• Hva er formålet med eierskapet? 

• Hvordan utøver kommunen sitt eierskap i selskapene? 

 

Kontrollutvalget ønsket også svar på følgende spørsmål:  

• Har kommunen et tydelig reglement (rutiner, fullmakter, instrukser) for hvem 

i kommunen som kan/skal gjøre hva i forhold til saksbehandling og i forhold 

til iverksettelse og oppfølging av vedtak som knytter seg til selskaper som 

kommunen er eier/deleier i – og i hvilken grad etterleves dette reglementet? 

 

Revisor oppfatter at dette spørsmålet er relatert til spørsmålet om hvordan kommunen 

utøver sitt eierskap i selskaper gjennom sin eierrepresentant, og hvorvidt det foreligger 

skriftlige føringer for eierrepresentantens opptreden.  

  

                                                 
7 Hentet fra Nedre Romerike Distriktsrevisjons Plan for selskapskontroll 2013-2016 Skedsmo 
8 Vedtatt i kontrollutvalget 30.05.2016 sak 20/16 og i kommunestyret 22.06.2016 /sak KS-028-16. 
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1.3 Problemstilling 
Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling, er følgende hovedproblemstilling er 

besvart i eierskapskontrollen: 

 

Utøver Grane kommune eierskapet i sine selskaper i samsvar med etablerte 

normer for god eierstyring? 

 

1.4 Metode 
Rapporten bygger på data innhentet gjennom offentlig tilgjengelige kilder, herunder 

SmartCheck9 og Brønnøysundregistrene, og gjennom dokumentanalyse (se 

kildehenvisninger) og skriftlige spørsmål stilt til ordføreren.  

 

En foreløpig utgave av rapporten ble sendt på høring til ordfører og rådmann i Grane 

kommune. Det ble avholdt et høringsmøte mellom revisor, ordfører og rådmann 

23.02.2017. I møtet ble rapporten gjennomgått, og revisor har gjort endringer i 

rapporten i etterkant av møtet etter avtale med ordfører og rådmann. Et endelig 

høringsutkast ble deretter sendt ordfører og rådmann for formell uttalelse. Skriftlig 

høringssvar fra rådmann og ordfører er vedlagt rapporten.  

 

1.5 Vurderingskriterier 

Vurderingskriteriene er de normer som kommunens praksis vurderes opp mot. I dette 

prosjektet vurderes kommunens eierstyring opp mot utvalgte kriterier hentet fra KS’ 

anbefalinger10 for god eierstyring og selskapsledelse. 

 

KS’ anbefalinger: 

• Anbefaling 1: Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 

o Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre 

obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte 

i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. 

• Anbefaling 4: Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

o Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av sine selskaper 

gjennom utarbeidelse av ei eierskapsmelding. Eierskapsmeldinga bør 

gjennomgås og eventuelt revideres årlig i kommunestyret. 

Eierskapsmeldinga bør inneholde strategier og formål for det enkelte 

selskap. 

• Anbefaling 7: Sammensetning og funksjon til eierorgan 

o Det anbefales som en hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale 

folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring 

skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 

                                                 
9 SmartCheck er et nettverktøy for uttrekk og oppslag på norsk foretaksinformasjon. 
10 KS’ anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide 

selskaper. 
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2. KOMMUNENS EIERSKAP  
 

2.1 Generelt om kommunalt eierskap 
Kommunene har forholdsvis stor frihet til å organisere tjenestene slik de ønsker, enten 

som en del av den kommunale administrasjonen eller skilt ut i egen virksomhet. Når 

tjenesteproduksjonen er organisert innenfor kommunen, er det kommunelovens 

styringssystemer som gjelder, med kommunestyret som øverste beslutningsmyndighet 

og ellers kommuneadministrasjonens hierarkiske oppbygging.  

 

Når man velger å legge tjenestene til for eksempel et aksjeselskap eller et 

interkommunalt selskap, får det følger for den politiske styringen og kontrollen over 

selskapet. Kommunestyret har fortsatt et ansvar for det som tilhører kommunens 

virksomhet, men styringen av selskapene er da underlagt den aktuelle 

selskapslovgivningen og må følge linjen i de riktige selskapsorganene. I tillegg er det 

slik at selskapenes ledende organer skal ha stor grad av frihet til å drive virksomheten. 

Både lovverket og normer for god selskapsstyring setter grenser for hvor mye 

kommunen som eier kan og bør involvere seg i selskapenes daglige virksomhet11.  

 

 

Figur 3: Grad av selvstendighet12: 

 
 

I et aksjeselskap er det generalforsamlingen som utøver den øverste myndighet i 

selskapet, og i et interkommunalt selskap er det representantskapet. 

Eierrepresentanten(-e) møter på vegne av kommunen i generalforsamling/ 

                                                 
11 KS’ anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
12 Kilde: Kommunalt eierskap, Vibeke Resch-Knudsen 
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representantskap i selskapene. I generalforsamling/representantskap skal 

representanten normalt avgi sin stemme i samsvar med eventuelle vedtak fattet i 

kommunestyret (bundet mandat).  

 

Prosessen for å avklare og iverksette kommunens syn i vesentlige saker som angår 

selskapene, vil være følgende: 

 

1. Kommunestyret drøfter saker og fatter vedtak på vegne av kommunen (med 

alminnelig/simpelt flertall av avgitte stemmer) - ofte på bakgrunn av en 

saksutredning fra rådmannen. 

2. Eierrepresentanten representerer kommunestyrets flertallssyn i 

generalforsamling representantskap for selskapene.  

3. Generalforsamlingen/representantskapet har for eksempel myndighet til å 

vedta vedtekter, myndighet til å velge styremedlemmer og føre tilsyn med 

styret. Generalforsamlingen representantskapet utøver den øverste myndighet 

i selskapet, og har en generell instruksjonsmyndighet overfor styret. 

4. Styret i selskapet har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og fører tilsyn 

med den daglige ledelsen. 

5. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge 

de retningslinjer og pålegg styret har gitt. 

 

Figur 4: Bevisst eierstyring13: 

 
 

 

                                                 
13 Kilde: Kommunalt eierskap, Vibeke Resch-Knudsen 
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Dette medfører blant annet at kommuneadministrasjonen ikke på noen måte kan 

instruere selskapet. Det kan heller ikke kommunestyret, men de har muligheten til å 

gå veien om sin eierrepresentant og generalforsamlingen/representantskapet. 

 

I utgangspunktet følger informasjonsflyten som går den motsatte veien også de samme 

linjene og selskapsorganene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selskapet, det vil 

si styreleder eller daglig leder, kan informere kommunestyret direkte hvis 

kommunestyret ønsker det.  

 

 

2.2 Data 

2.2.1 Oversikt over eierskap 

En oversikt over hvilke selskaper kommunen eier og er medeier i, vil normalt være en 

vesentlig del av en eierskapsmelding. Grane kommune har ikke eierskapsmelding.  

 

I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal kommunens aksjer og andeler i 

selskaper fremgå av en note til kommuneregnskapet14. Note 18 i Grane kommunes 

årsregnskap for 2015 ser slik ut:  

 

Figur 5: Note 18 – Aksjer - Andeler 

 
                                                 
14 http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-og-arsberetning/, 

aksessert 26.10.2016 

http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-og-arsberetning/
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Revisor fikk på forespørsel tilsendt følgende oversikt over eierskap fra ordfører i Grane 

kommune:  

 

Figur 6: Tilsendt oversikt over eierskap 

Selskap  Prosjektnr. Eierandel Aksjekapital 

Helgeland Reiseliv AS 9403 
 

kr 50 000 

Destinasjon Helgeland AS 9404 
 

kr 40 000 

SHMIL AS 9405 
 

kr 60 000 

Helgeland Industrier AS 9406 
 

kr 28 000 

Helgelandskraft 9407 
 

kr 7 392 000 

Kommunekraft AS 9409 
 

kr 1 000 

Norske skogindustrier AS 9410 
 

kr 3 110 

Samisk Avis 9412 
 

kr 500 

Pre Bio AS 9413 
 

kr 29 500 

Grane Samfunnshus as 9414 
 

kr 5 500 

Vefsnlaks AS 9416 
 

kr 12 000 

Helgelandsbase Eiendom 9418   0,08 % kr 2 000 

Nordland Reiseliv AS 9420 
 

kr 6 000 

Grane bedriftsservice 9421 
 

kr 35 000 

Helgeland Veiutvikling AS 9424 
 

kr 50 000 

Helgeland 

Nasjonalparksenter 

9425 
 

kr 60 000 

Sentrum Næringshage AS 9427 
 

kr 49 248 

Grane Næringsutvikling AS 9428 
 

kr 304 500 

Trofors Borettslag I 9422 
 

kr 360 400 

Trofors Borettslag II 9423 
 

kr 400 541 

SUM 
  

kr 8 889 299 

Tilsendt 22.11.2016 fra konsulent i Grane kommune, via ordfører. 

 

En gjennomgang av selskapene i tilsendt liste, og sammenligning med oversikt i note, 

i Brønnøysundregistrene og SmartCheck, viser at det er lite samsvar mellom 

informasjon om selskapene og oversiktene i seg selv.  

 

Følgende selskaper samsvarer ikke mellom note 18 og tilsendt eierskapsoversikt: 

 

Figur 7: Manglende samsvar 

Selskap  Prosjektnr. Eierandel Aksjekapital 

Dønnesfjellstuen AS 9403 - - 

Tosen Turist AS 9413 - - 

KomRev Trøndelag IKS 9430 - - 

KystLab-Prebio AS 9431   
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Dønnesfjellstuen AS står ikke på tilsendt eieroversikt, men har samme 

prosjektnummer som Helgeland Reiseliv AS. Helgeland Reiseliv AS står ikke i note 

18. Tosen Turist AS har samme prosjektnummer som Pre Bio AS i tilsendt 

eieroversikt. Pre Bio AS står ikke i note 18. Her er dog Kystlab-Prebio AS oppført.  

 

Andre firma registrert på kommunen, funnet på SmartCheck/Proff.no: 

 

Figur 8: Andre firma 

Selskap  Eierandel Aksjekapital 

HAG Vekst AS 25,93 % - 

Pre Bio AS - - 

 

Revisor har også følgende kommentarer til de ovennevnte listene:  

- Grane Bedriftsservice: HaG Vekst sin hjemmeside opplyser om at Grane 

Bedriftsservice i september 2010 endret navn til HaG Vekst AS15.  

- Destinasjon Helgeland AS: Finner ikke «Destinasjon Helgeland AS». Finner 

«Destination Helgeland AS», som ble oppløst og slettet fra 

Brønnøysundregistrene i 2012. 

- SHMIL AS: Revisor finner ikke et selskap som heter SHMIL AS, men SHMIL 

Transport AS og Retura SHMIL AS. Søndre Helgeland Miljøverk IKS 

(SHMIL) har kommunen eierandel i, men er ikke listet opp på oversikten. 

Søndre Helgeland Miljøverk IKS har eierandeler i Retura SHMIL AS.  

- Helgelandskraft: Registrert i Brønnøysundregistrene som Helgeland Kraft AS.  

- Samisk Avis: Registrert i Brønnøysundregistrene som «SÁGAT-SÁMIID 

ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS» 

- Prebio AS: Finner selskapet Kystlab-Prebio AS i Enhetsregisteret. I noten står 

Kystlab-Prebio med et annet prosjektnummer enn Prebio AS. 

- Grane Samfunnshus AS: Registrert som Grane Samfundshus BA.  

- Helgelandsbase Eiendom AS: Slettet fra enhetsregisteret 16.11.2016 

- Nordland Reiseliv AS: I følge SmartCheck er dette selskapet heleid av 

Nordnorsk Reiseliv AS.  

- Helgeland Nasjonalparksenter: Finner ikke dette selskapet verken i 

Brønnøysundregistrene, SmartCheck eller Proff.no.  

- Borettslagene: Registrert som «Trofors Borettslag» og «Borettslaget Trofors 

II».  

 

Den tilsynelatende mest komplette oversikten over Grane kommunes eierskap finnes i 

den overordnede analysen av kommunens eierskap, utarbeidet av Indre Helgeland 

Kontrollutvalgssekretariat. Her opplyses det om at følgende selskaper ble solgt i 2015: 

Destinasjon Helgeland, Samisk Avis, Tosen Turist og Dønnesfjellstua ANS. Denne 

eieroversikten finnes som vedlegg 2 til denne rapporten.  

                                                 
15 www.hagvekst.no 
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Figur 9: Note 18 2016 

 

I noten for 2016 er det gjort noen endringer i forhold til noten for 2015. 

Dønnesfjellstuen AS, Destinasjon Helgeland AS, Samisk Avis og Tosen Turist AS er 

fjernet fra listen i 2016. Dette stemmer med informasjon oppgitt i 

kontrollutvalgssekretariatets overordnede analyse av kommunens eierskap, hvor det 

opplyses om at disse fire selskapene ble solgt i 2015.  

Revisor hadde et høringsmøte med ordfører og rådmann 23.02.2017, hvor rapporten 

ble gjennomgått. Her ble det opplyst om følgende: 

- Prebio AS har blitt til Kystlab Prebio AS, og at kommunen har solgt seg ut av 

selskapet. Kommunen kjøper i dag tjenester fra Kystlab Prebio AS.  

- Grane Samfundshus er et AL, ikke et AS.  

- Destinasjon Helgeland AS har skiftet navn til Helgeland Reiseliv AS. Ifølge 

note er Destinasjon Helgeland AS solgt, men i eieroversikt på SmartCheck står 

Grane kommune fortsatt oppført med en eierandel på 2,79% i Helgeland 

Reiseliv.  

- SHMIL er en forkortelse for Søndre Helgeland Miljøverk IKS. Revisor 

påpeker at det er utydelig at det står SHMIL AS i note, da det er feil 

selskapsform og feil selskapsnavn. 
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- Ordfører er usikker på hva slags kobling kommunen har til Nordland reiseliv. 

I SmartCheck står det at Nordland Reiseliv AS er heleid av Nordnorsk Reiseliv 

AS. Nordnorsk Reiseliv eies av de tre nordligste fylkeskommunene med 

16,82% hver. Revisor har ikke kjennskap til hvem som eier de resterende 

49,54% av selskapet.  

- Ordfører opplyste om at Helgeland Nasjonalparksenter var et prosjekt man 

arbeidet med i lang tid, men det ble ikke noe av. Selskapet var et SUS – selskap 

under stiftelse. Kommunen gikk inn med 60 000, og ifølge ordfører skal dette 

være gjort opp.  

- Rådmannen kontaktet økonomiansvarlig i kommunen for å rette opp skrivefeil 

for enkelte av selskapene i oversikten.  

 

2.2.2 Formålet med eierskap 

Vi kan skille mellom eierstrategi som er forventninger fra eierne til selskapets 

forvaltning av tjenesteområdet (hvorfor eie), og eierstyring som handler om hvordan 

kommunen selv forvalter og styrer sine selskaper (hvordan eie). 

 

Det er kommunestyret gjennom flertallsvedtak som formelt definerer kommunens 

eiervilje overfor selskaper. Beslutninger som angår vesentlige sider av kommunens 

eierskap i et selskap må derfor vedtas innenfor organer i kommunen, i henhold til 

kommunelovens beslutningsregler. Deretter må kommunens vilje iverksettes gjennom 

rollen som eierrepresentant i selskapets eierorgan. 

 

Grane kommune har ikke eierskapsmelding, med oversikt over selskapene kommunen 

eier og formålet med disse. I forrige kommunestyreperiode (2011-2015) ble 

utarbeidelse av eiermelding satt opp i den overordnede planstrategien. Ifølge 

møteprotokoller fra formannskap og kommunestyre i denne forbindelse16, er arbeidet 

med eierskapsmelding påbegynt, og det eksisterer et utkast til melding, men dette 

utkastet er ikke behandlet politisk. I høringsmøtet opplyste rådmannen om at 

eiermeldingen ikke er en del av planstrategien som ble behandlet i desember 2016, 

men at hun er klar over at forslaget til ny kommunelov vil gjøre eierskapsmelding 

lovpålagt. Rådmannen fortalte også at eierkommunene i Helgeland Kraft AS har 

påbegynt arbeidet med en felles eierstrategi for kraftselskapet. Hun mener dette 

arbeidet kan danne mal for videre arbeid med eierskapsmelding i Grane kommune.  

 

Ordfører opplyser til revisor at kommunens eierstrategi, altså formålet med eierskapet, 

varierer fra selskap til selskap. Fortjeneste alene er ikke formålet med eierskap, og 

ordfører forteller at de fleste selskap er nonprofit. De fleste selskapene kommunen eier 

driftes med tilskudd fra kommunen, og selskapene er etablert for å ivareta lovpålegg 

og tjenester kommunen ikke greier alene i egen organisasjon.  

 

                                                 
16 Formannskapssak 41/16, 14.06.2016 og kommunestyresak 31/16, 22.06.2016. 
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Som eksempler, viser ordføreren til Helgeland Kraft AS, hvor eierandelen er på 2,5 

prosent og har gitt avkastning til kommunen som eiere. Samtidig som at eierskapet har 

en økonomisk fordel, er selskapet også en sikker leverandør av kraftforsyning til riktig 

pris. Ifølge ordfører ivaretar eierskapet også at kraftproduksjon og nett er under 

offentlig kontroll og eie. Ordfører nevnte også at det kan være politiske begrunnelser 

for eierskap, som i avfallsselskapet Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) hvor 

målet er å sikre gode tjenester til innbyggerne til riktig pris.  

 

2.2.3 Utøvelse av eierskap 

Grane kommunes politiske delegeringsreglement17 inneholder ikke informasjon om 

delegering i forbindelse med gjennomføring av generalforsamlinger eller 

representantskap i selskaper, herunder hvem som skal være kommunens 

eierrepresentant i slike sammenhenger. I høringsmøtet viste rådmannen til følgende 

formulering i delegasjonsreglementet under formannskapets oppgaver: «C. Foretar 

valg til nemnder / utvalg der dette er ønskelig og som ikke er lovbestemt.»18 

Kommunen har også et dokument som heter Styrer, råd og utvalg 2015-2019 som er 

en oversikt over kommunens representasjon i ulike styrer, råd og utvalg. Oversikten 

oppdateres ikke i løpet av valgperioden selv om det foretas nyvalg. Det er også flere 

selskap det Grane kommune er medeier som ikke er med i samledokumentet. Revisor 

fikk en kopi av dette dokumentet.  

 

Ordfører opplyser til revisor at det hovedsakelig er ordfører som er kommunens 

eierrepresentant, men dette gjelder ikke i alle selskaper kommunen har eierinteresser 

i. Ifølge ordfører er vurderinger av habilitet noe som kan føre til at andre enn ordfører 

velges som eierrepresentant. Valg av eierrepresentant gjennomføres, ifølge ordfører, i 

det første møtet i kommunestyret etter konstituering etter valg.  Revisors gjennomgang 

av møteprotokoller viser at det i kommunestyremøtet 16.12.2015 ble gjennomført valg 

av representanter i diverse utvalg, nemder og selskap, men ikke til samtlige selskap 

der kommunen er med på eiersiden. Gjennomgangen viser også at når det gjelder 

kommunens representant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS, er denne 

oppnevnt av formannskapet19. Årsaken til dette er, ifølge ordfører, at valget kom midt 

i perioden og derfor ble en referatsak til kommunestyret.  

 

Ifølge ordfører utøves Grane kommunes eierskap forskjellig fra selskap til selskap. I 

noen selskap utøves eierskap gjennom deltagelse i selskapets styre, i andre er det 

gjennom bedriftsforsamling og generalforsamling. På revisors spørsmål om utøvelse 

av eierskap, opplyser ordfører at rådmannen i Grane kommune sitter i styret for det 

interkommunale samarbeidet Studiesenteret RKK Vefsn. Her har ordfører møterett. I 

Hag Vekst AS sitter en representant fra kommunestyret i selskapets styre, og ordfører 

er eierrepresentant i generalforsamlingen. Ifølge ordfører har Grane kommune en 

                                                 
17 Vedtatt av kommunestyret 14.12.2016 
18 Grane kommunes delegeringsreglement, vedtatt 14. desember 2016 
19 Formannskapssak 004/16, 03.02.2016 
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styrerepresentant i hjørnesteinsbedriften Norgesvinduet Svenningdal AS. Kommunen 

har ikke eierandeler i dette selskapet. 

 

I høringsmøtet ble det opplyst om at Grane kommune har en avtale med Norgesvinduet 

Svenningdal AS om at kommunen skal oppnevne en styrerepresentant i selskapet. 

Denne avtalen ble inngått i forbindelse med at kommunen ga et lån til selskapet. Det 

er enighet i kommunen om at man ikke skal ha en sentral politiker i dette styret. Ifølge 

ordfører er det bevissthet i kommunen rundt de ulike rollene til et styremedlem versus 

en som møter som eierrepresentant i generalforsamling.  

 

Ifølge ordfører blir ikke innkallinger og protokoller til generalforsamling og 

representantskap i kommunens ulike selskap behandlet som egen sak i kommunestyret. 

I de tilfellene ordfører er kommunens eierrepresentant, er det vanlig at han refererer 

og orienterer formannskapet og/eller kommunestyret om spesielle saker. Hvis det er 

forhold som er uklare, eventuelt at det er naturlig å konferere med formannskap i 

forkant av møter i generalforsamling/representantskap, blir det gjort. I noen tilfeller 

kan kommunens representant bli sendt i møte med bundet mandat. Når det dukker opp 

saker i forhold til de ulike selskapene som krever politisk avklaring, så blir også dette 

forberedt på vanlig måte fra administrasjonen. Rådmannen har på vanlig måte ansvaret 

for at saken er tilstrekkelig utredet, men utover dette er det ikke lagt noe spesielt ansvar 

til rådmannen. 

 

2.2.4 Opplæring 

Alle medlemmene av kommunestyret og de to første vararepresentantene samt 

kontrollutvalg, eldreråd og planutvalg mottar, ifølge ordfører, KS’ 

folkevalgtopplæring. Deler av administrasjonen deltar også på opplæringen. Ett av 

temaene i opplæringen er roller og rolleforståelse. Ordfører opplyser at det i 

forbindelse med KS’ folkevalgtopplæring etter sist valg, ble gjennomført en generell 

gjennomgang av hvilke typer selskap kommunen har eierinteresse i, og hvilken 

bakgrunn man har for eierskapet.  

 

Ifølge ordfører blir de viktigste selskapene fortløpende invitert til kommunestyret for 

å informere om sin drift. Møteprotokoller fra kommunestyrets møter i 2016, viser at 

selskaper kommunen har eierskap i, jevnlig har orienteringer for kommunestyret.  

 

 

2.3 Revisors vurdering 

2.3.1 Oversikt over eierskap 

Grane kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding i tråd med KS-anbefalingene 

om god eierstyring og selskapsledelse. Det er derfor vanskelig for revisor å få en 

komplett oversikt over hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i, da 

informasjonen fra våre kilder ikke gir noe entydig bilde.  
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Oversikten over eierskap revisor har fått tilsendt fra kommunen er uoversiktlig, 

mangelfull og utdatert. Den samsvarer ikke med informasjon hentet i 

Brønnøysundregistrene, SmartCheck, note 18 i årsregnskapet 2015 og 2016 eller med 

oversikten i overordnet analyse fra Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat. Noe av 

dette kan ha naturlige årsaker som nylig kjøp og salg, samt at informasjon i 

Brønnøysundregistrene og SmartCheck kan være utdatert. Det er likevel revisors 

inntrykk at kommunen har en noe uklar framstilling av sitt eierskap. Dette med 

bakgrunn i tvetydighet rundt for eksempel selskapenes navn og selskapsform.  

 

Note 18 i regnskapet er ikke i tråd med god kommunal regnskapsskikk (GKRS 

3.1.1.520), da den ikke inneholder informasjon om verken markedsverdi eller eierandel. 

Det samme gjelder uklarhet rundt navn og selskapsform.  

 

Revisor vil derfor anbefale at Grane kommune utarbeider en eierskapsmelding med en 

fullstendig oversikt over kommunens eierskap. Sett i forhold til de utfordringene med 

oversikt over eierskap gitt i kapittel 2.2, vil det i en slik eierskapsmelding være 

fordelaktig å være tydelig på selskapsnavn, selskapsform, organisasjonsnummer og 

hvem som er kommunens eierrepresentant.  

 

2.3.2 Formål med eierskap 

En eventuell eierskapsmelding ville også vært et naturlig sted å si noe om kommunens 

forventninger til de ulike selskapene de eier. Det er revisors inntrykk, gjennom dialog 

med ordfører, at kommunen for flere av selskapene har et tydelig formål med sitt 

eierskap. Slik revisor ser det, ville det derfor vært gunstig å kunne presentere disse 

formålene i en eierskapsmelding.  

 

En eierskapsmelding skal uttrykke hvordan kommunen ønsker å fremstå som eier, og 

være et politisk og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapene kommunen 

eier. Den bør gi en enkel oversikt over alle selskapene der kommunen har en eierandel. 

Eierskapsmeldingen bør synliggjøre viktig informasjon om selskapene, som selskapets 

virksomhet, kommunens eierstrategier for selskapet, kommunens eierandel, medeiere 

og lignende. I tillegg til å gi en oversikt over kommunens samlede selskapsportefølje, 

bør eierskapsmeldingen gi informasjon om eierskap i de mest aktuelle 

selskapsformene. Det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i 

styringsmulighetene som ligger i de ulike eierrollene.  

 

2.3.3 Utøvelse av eierskap 

KS anbefaler som en hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte 

som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor 

rammen av kommunestyrets vedtak. Oppnevnelse av sentrale folkevalgte til 

eierorganet vil bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom 

kommunestyret og eierorganet. Når en kommune er aksjonær i et selskap, er det i 

                                                 
20 http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-og-arsberetning/ 
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utgangspunktet kommunestyret som er (med-)eieren. Aksjeloven sier ikke noe om 

hvem som skal møte som aksjonær. Retten til å representere kommunen/eieren på 

generalforsamling kan imidlertid delegeres, til for eksempel ordfører. Medlemmer av 

et representantskap (IKS) er valgt av kommunestyret etter kommunelovens regler, og 

i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte etter fullmakt. 

 

I Grane kommunes politiske delegeringsreglement21, finnes det ikke noe om 

eierrepresentant og ansvar i forhold til kommunens eierskap i selskaper. I og med at 

kommunen heller ikke har eierskapsmelding, der dette kunne vært beskrevet, kan ikke 

revisor si noe om hvorvidt kommunen oppfyller eget regelverk når det gjelder 

eierrepresentanter. Formuleringen i delegasjonsreglementet om at formannskapet 

foretar valg til nemnder og utvalg, dekker etter revisors syn ikke valg av 

eierrepresentanter i selskap kommunen har eierinteresser i.  

 

I Grane kommune er det normalt ordføreren som er kommunens eierrepresentant, og 

valg av eierrepresentant gjøres i kommunestyrets første møte etter konstituering. Disse 

valgene representerer fullmakten som er gitt fra kommunestyret. Revisor har ikke 

funnet formelle reglement eller retningslinjer for hvilke saker knyttet til selskaper som 

skal til politisk behandling og ikke, men revisor registrerer at det gjennomføres 

orienteringer i kommunestyret fra selskapene, og ordfører har orienteringer til 

formannskap og/eller kommunestyret ved behov. Ifølge ordfører konfereres det med 

formannskapet i forkant av møter i selskap dersom dette er naturlig og nødvendig. Slik 

revisor ser det er dette positivt.   

 

Revisors gjennomgang viser at én eierrepresentant har blitt oppnevnt av 

formannskapet22, men at dette skyldes at kommunen ble eier av selskapet midt i en 

kommunestyreperiode. Revisor har ikke funnet valg av eierrepresentant i samtlige 

selskaper nevnt i eierskapsoversikt, og oversikten over representanter i dokumentet 

«Styrer / Råd / Utvalg 2015-2019» dekker ikke alle selskap kommunen har 

eierinteresser i. Dette er ikke i tråd med KS’ anbefaling om at kommunestyret skal 

oppnevne representanter. 

 

I korrespondansen med revisor, viser ordfører til representanter fra kommunen som 

sitter i ulike selskapers styrer. Disse ble ikke presentert som eierrepresentanter, men 

som «kommunens representanter». Eksempler på dette er Grane Næringsutvikling AS, 

Hag Vekst AS og Studiesenteret RKK Vefsn (§27-samarbeid). Revisor vil her 

understreke viktigheten av en klar rolleforståelse knyttet til rollen som styremedlem, 

da man som medlem i et styre i et AS/IKS skal representere selskapets interesser, og 

ikke eiers. I et AS utøves eiermyndigheten i generalforsamlingen23. Når det gjelder 

styret i §27-samarbeid som ikke er egne juridiske enheter, er det annerledes. Her 

                                                 
21 Vedtatt av Grane kommunestyre 14. desember 2016. 
22 Formannskapssak 004/16, 03.02.2016 
23 Kommunal selskapsorganisering – økonomiske og juridiske vurderinger. Kommuneforlaget, 2002.  
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utpeker deltakerkommunene sine representanter til styret, og styremedlemmene anses 

å opptre som eierrepresentanter24, da styret er samarbeidets øverste organ25.  

 

2.3.4 Opplæring 

KS anbefaler at kommunene, som en del av folkevalgtopplæringen, bør gjennomføre 

obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike 

aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Det er viktig at de til enhver tid 

sittende kommunestyremedlemmene får innsikt i de roller de innehar både som 

folkevalgt og aksjonær. De folkevalgte må ha bevissthet om roller, styringslinjer og 

ansvarsfordeling. Det er kommunestyret i sin helhet som er eieren av selskapet.  

 

Revisors gjennomgang viser at de folkevalgte i Grane kommune har mottatt 

folkevalgtopplæring i regi KS, som har fokus på roller og rolleforståelse, og 

kommunen oppfyller slik KS’ anbefaling nr. 1. Kommunen har valgt å få jevnlige 

orienteringer politisk om utviklingen i flere av selskapene de eier. Det er positivt, fordi 

det gir innsikt i selskapenes drift. Samtidig kan det være et bidrag til å øke bevisstheten 

om at de folkevalgte, gjennom sine verv i kommunestyret, er eiere. 

 

 

2.4 Konklusjon og anbefalinger 

Revisors gjennomgang viser at Grane kommune på flere punkter ikke utøver 

eierskapet i sine selskaper i tråd med etablerte normer for god eierstyring. 

Konklusjonen baserer seg på følgende vurderinger:  

 

• Kommunen har ikke eierskapsmelding, og mangler dermed et dokument som 

enkelt kan gi en helhetlig oversikt over hvilke selskaper kommunen har 

eierinteresser i, hva som er formålet med de ulike eierpostene og hvordan 

kommunen skal opptre som eier overfor selskapene. Et slikt dokument er etter 

revisors vurdering av stor betydning for eierskapet. Revisor anbefaler at 

kommunen utarbeider eierskapsmelding.  

 

• Kommunens politiske delegeringsreglement sier ikke noe om hvem som er 

kommunens eierrepresentant i selskaper kommunen har eierinteresser i. En 

oversikt over hvem som har myndighet til å representere kommunen i ulike 

eierorganer, kunne også vært en del av en eierskapsmelding. Revisor anbefaler 

at kommunen utarbeider en slik oversikt.  

 

• KS anbefaler at alle eierrepresentanter oppnevnes av kommunestyret. Revisors 

gjennomgang avdekker at slik oppnevning ikke er foretatt for samtlige 

selskaper kommunen har eierandel i. Gjennomgangen viser at det hovedsakelig 

                                                 
24 Kommunal selskapsorganisering – økonomiske og juridiske vurderinger. Kommuneforlaget, 2002.  
25 Introduksjonshefte – Formelt interkommunalt samarbeid, KS, 2013 
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er ordfører som er kommunens eierrepresentant i selskaper kommunen har 

eierinteresser i. Dette er i tråd med KS’ anbefaling.  

 

• Revisors gjennomgang viser at de folkevalgte i Grane kommune har mottatt 

folkevalgtopplæring i regi KS, som har fokus på roller og rolleforståelse, og 

kommunen oppfyller slik KS’ anbefaling nr. 1.  
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3. HØRING 
 

En foreløpig rapport ble sendt til ordføreren og rådmannen, og høringsmøte ble 

gjennomført 23. februar 2017. Referat fra møtet ble godkjent av rådmannen, og 

medførte noen endringer i rapporten.  

 

Rapporten ble deretter sendt på formell høring til ordføreren som eierrepresentant i 

Grane kommune. KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra rådmannen 23.03.2017. 

Høringssvaret er vedlagt rapporten (vedlegg 3). Høringssvaret har ikke medført 

endringer i rapporten.  
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4. KILDER 
 

Lover og forskrifter: 

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) av 25.09.1992 

- Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) av 13.06.1997 

- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.01.2004 

 

Anbefalinger og juridisk teori: 

- KS’ anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. KS, november 

2015 

- Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi. Vibeke Resch-Knudsen, 

Kommuneforlaget, Oslo, 2011 

- Introduksjonshefte – formelt interkommunalt samarbeid, KS, 2013 

- Kommunal selskapsorganisering – økonomiske og juridiske vurderinger. 

Kommuneforlaget, 2002 

- Selskapskontroll fra A-Å – praktisk veileder, NKRF 2012 

 

Annet:  

- Kommunestyresak 31/2016, Årsregnskap 2015 – Grane kommune, 

22.06.2016 

- Formannskapssak 004/16, Valg av kommunens representant til 

representantskapet i KomRev Trøndelag IKS, 03.02.2016 

- Formannskapssak 41/16, Helgeland Kraft AS - etablering av konsern. Svar på 

høring, 14.06.2016 

- Overordnet analyse av Grane kommunes eierskap 2016-2020, utarbeidet av 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

- Grane kommunes delegeringsreglement, vedtatt 14.12.2016 

- Grane kommunes «Styrer / Råd / Utvalg 2015-2019» 

- http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-

og-arsberetning/ 

- SmartCheck: www.soliditet.no/ 

- www.proff.no 

- www.hagvekst.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-og-arsberetning/
http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-og-arsberetning/
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http://www.hagvekst.no/
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5. VEDLEGG  

5.1. Vedlegg 1:  

KS’ anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

 

ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL 

FOLKEVALGTE 

Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske 

kurs eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 

første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 

tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 

 

ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 

eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 

aktuelle lovverket. 

 

ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG 

KONKURRANSEVIRKSOMHET 

Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 

monopolvirksomhet, bør som hoved- regel skille ut den markedsrettede delen av 

virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 

 

ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 

Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å 

utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 

 

ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGS- 

DOKUMENTER 

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 

avtalene som regulerer styringen av selskapet. 

 

ANBEFALING 6: EIERMØTER 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 

kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 

 

ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMEN- SETNING OG FUNKSJON 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 

oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 

Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
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ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 

REPRESENTANTSKAPSMØTER 

De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 

som innkaller. Bestemmelser om inn- kallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det 

tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 

 

ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 

enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 

styremedlemmene. 

 

ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 

Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 

valgkomite. 

 

ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 

kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 

 

ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I 

SELSKAPSSTYRENE 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse 

ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor  

anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 

 

ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 

Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konsern- 

direktøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 

 

ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 

varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 

 

ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitets- 

konflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 

 

ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 

diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 

fastsetting av styrehonorar. 

 

ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
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Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på 

www. styrevervregisteret.no 

 

ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTS- 

SUBJEKTER 

Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 

Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 

 

ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 

for selskapsdriften. 

 

ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I 

KOMMUNALE FORETAK 

Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 

administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder 

 

ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 

Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når 

sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres 

blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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5.2. Vedlegg 2: 

Oversikt over kommunens eierskap, utarbeidet av Indre Helgeland 

Kontrollutvalgssekretariat i forbindelse med Overordnet Analyse.  
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5.3 Vedlegg 3: 

Høringssvar fra rådmannen 
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