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Samfunnsbedriftene er den ledende 

arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen 

for samfunnsbedrifter i Norge.

Selskaper med kommunalt/offentlig 

eierskap og/eller som leverer viktige 

samfunnstjenester kan være medlemmer.





• Politisk gjennomslag

• Arbeidsgiverservice

• Lønn og tariff

• Advokattjenester

• Møteplasser og nettverk



Dagens tema

 Eierstrategi og eierstyring - roller

 Styringsdokumenter / Eierskapsmeldinger

 Eiermøter / eierdialog

 Evaluering av eierskapet

 Selskapsavtalene til HMTS IKS, Salten brann & 
redning IKS og Iris Salten IKS



Rammer og avgrensninger 



Hva er eierstyring?

 eierstyring = sørge for at eiernes (kommunens) interesser forvaltes i tråd med formålene satt for 
selskapene



1.
Kommunen 

beslutter 
organisering 
av tjenester

2.
Utforming 
eierskaps-
politikk/ 
strategi

3.
Styrings-

dokumenter 
utarbeides

4.
Eierstyring 

utøves i 
eierorganet

5.
Uformelle 

eiermøter / 
kontaktmøter

6.
Selskapene 
rapporterer

7.
Det utøves 
kontroll og 

revisjon

UTØVELSE AV 
EIERSKAP I 
KOMMUNEN



Rolledeling

Eierens rolle

 Sette mål og rammer for selskapets drift

 Ikke detaljstyring

Styrets rolle

 Forvaltning av selskapet (innenfor rammen av 

formålet og eiernes krav)

 Styret skal tjene selskapets interesser og alle

eierne



Utøvelse av eierstyring

Hvem utøver eierstyring i kommunen?

 Kommunestyret er ansvarlig

 Avhengig av selskapsform: myndighet gis til eierrepresentanter

Når utøves eierstyring?

 Når selskapet opprettes 

 I eierorganet til selskapet (generalforsamling, representantskap)

 I eierskapsmeldinger, eierstrategier

Hvordan utøves eierstyring?

 I styringsdokumenter, ved instrukser, i vedtak



Dagens tema

 Eierstrategi og eierstyring - roller

 Styringsdokumenter / Eierskapsmeldinger

 Eiermøter / eierdialog

 Evaluering av eierskapet

 Selskapsavtalene til HMTS IKS, Salten brann & 
redning IKS og Iris Salten IKS



Eierstrategi

 Kommunal eierskapspolitikk og overordnet eierstrategi

 Lovpålagte oppgaver, forretningsutvikling, økonomisk 

aktivitet i konkurranse med andre, lokal verdiskaping, 

miljø- og klimamål, samfunnsansvar

 Formålsangivelsen for selskapet er viktig

 Egen eierstrategi for selskapet?

Næringsutvikling 
og forretning 

Redskap for 
politiske mål

Lovpålagte 
oppgaver



Salten regionråd: «Felles strategi for samarbeid og eierstyring»



Prinsipper for samarbeid i Salten

 Offentlighetslov og informasjonsdeling

 Forutsigbarhet for selskapene, men også for innbyggere

 Merverdi for innbyggere til lavest mulig pris

 Faglig samarbeid gir bedre kvalitet på tjenestene

 Langsiktig formålsoppnåelse skal prioriteres over kortsiktig 

avkastning og ressursforvaltning

 Evaluering

Åpenhet

Forutsigbarhet

Effektivitet

Langsiktighet



Mer om eierstrategi

Overordnet:
 Kommunen skal være en tydelig eier
 Kommunen skal være en forutsigbar og langsiktig eier

Hva med selskaps-spesifikke eierstrategier?
 Motivasjon for eierskapet – sektorpolitiske hensyn
 Mål for den enkelte virksomhet – selvkost / drift, vedlikehold, utbygging / næringsvirksomhet
 Klare forventninger til selskapets forretningsdrift

 en selskapsspesifikk eierstrategi gir tydelige mål for selskapet, og det forenkler eierstyringen



Roller i eierstyringen

Bystyre /
kommunestyre

Kontrollutvalget

Eierorganet

Kommunedirektøren

Styret

Formannskapet

• Vedtar organisering
• Styringsdokumenter
• Oppnevner eierorgan

• Kan være eierutvalg
• Eierpolitikk /styringsgruppe
• Arbeidsutvalg 

• Tilsyn og kontroll med 
forvaltning og eierinteresser

• Ingen formell rolle
• Tilrettelegger for utøvelse av 

godt eierskap
• Forsvarlig saksutredning

• Representantskapet i IKS
• Medlemmer oppnevnes av 

eierkommunene
• Medlemmer kan instrueres 

av sitt kommunestyre
• Personlig medlem
• Eierstyring skal skje her
• Rep.skap velger styret

• Personlig verv
• Kompetansesammensatt
• Styreansvar
• Forvaltning av selskapet
• Selskapets interesser
• Habilitet



Eierstyring i interkommunale samarbeid

 Særlig viktig ved opprettelsen av selskaper

 Styringsdokumenter: eieravtaler, samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler

 Hensiktsmessig med felles eierskapsmelding for selskapene?

 Administrativ eierskapsgruppe/eierskapssekretariat – rådmenn / kommunedirektører

 Utarbeider forslag til felles eierstrategier – som vedtas politisk

 Systematiserer og tilrettelegger selskapsinformasjon egnet for politisk behandling

 Løpende samarbeid med samarbeidskommuner



Eierstyring

Overordnet eierstyring: eierskapspolitikk som besluttes i kommunestyret

Eierstyring i selskapene: utøves primært i eierorganet

 Representantskapet i IKS  

Ingen lovkrav til sammensetning (folkevalgte, kjønn el.l.)

Eierorganet velger styre

Styre

Eier



Eierorganet i IKS - IKS-loven § 6

 Representantskapet oppnevnes av eiernes kommunestyre

 Lovens utgangspunkt: velges for 4 år

 Personlig verv – kan ikke møte med fullmakt

 Bystyret kan instruere sine medlemmer (flertallsvedtak)

 Fysiske møter (men unntak) – ofte 2-4 ganger årlig 

 Formulering i eierstrategien:

 «Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen.» 

 Bør klargjøres

Eier

Representantskap



Eierorganet i IKS - IKS-loven § 6

 Forsterkede eierstyringsgrep i IKS-loven:

 Særlige representasjonsregler for deltakerne (eierkommunene) 

gjennom representantskapet, jf. §§ 6-9

 Enkelte funksjoner er lagt til kommunestyret i deltakerkommunen 

(ikke til behandling i generalforsamling som i et AS) – eks. 

endringer i selskapsavtalen

 Egne regler for økonomistyring, tettere opp til kommunelovens 

økonomibestemmelser

 Representantskapet velger styret Styre

Eier

Representantskap



Hva skal ivaretas i eierorganet?

Eierens /kommunens interesse er det sentrale. Hvor er denne interessen definert nærmere? 

1. Kommunens eierskapsmelding og eierstrategi

2. Kommunens generelle eierskapspolitikk

3. Selskapets definerte formål i vedtekter/selskapsavtale

4. Eventuelle instrukser og vedtak i bystyret og byråd

Dette gir det formelle grunnlaget for deltakelsen eierorganet.



Hva er kommunens interesse ved vedtak om:

 Plassering av nytt gjenvinningsanlegg eller felles svømmehall

 Omorganisering av selskap

 Sammenslåing av selskap

 Større investeringer i infrastruktur

 Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for ansatte i selskapene

 Offentlig finansiering av prosjekt (innenfor EØS-reglene)



Forankring i eierkommunen

Eierrepresentanten må sikre at saken er forankret i eierkommunen:

1. Følg prinsippene for eierstyring

2. Følg eiersapsstrategien for selskapet - et bundet mandat

3. Selvstendig ansvar for avklaring med kommunen før møte i eierorganet – og ved behov.

4. Kommunestyrets vedtak

5. Relevant lovgivning 

6. Egen vurdering 



Hva er eierrepresentantens mandat?

 Ikke partipolitikk

 Ikke velgernes ombud

 Ikke særlige interesser

 Ikke egne interesser

 Ikke enkeltsaker

 medlem i representantskapet skal representere kommune-/eierinteressen - hele kommunen og alle 
innbyggerne



Dagens tema

 Eierstrategi og eierstyring - roller

 Styringsdokumenter / Eierskapsmeldinger

 Eiermøter / eierdialog

 Evaluering av eierskapet

 Selskapsavtalene til HMTS IKS, Salten brann & 
redning IKS og Iris Salten IKS



Eierstyring i styringsdokumenter

Styringsdokumenter 

 Eierstrategi, eierskapsmelding 

 Vedtekter for KF og AS

 Selskapsavtale for IKS

 Aksjonæravtale, eieravtale, samarbeidsavtale
Styre

Eier



Eierskapsmelding – krav i kommuneloven § 26-1

 Loven pålegger utarbeidelse en gang hver valgperiode

 Pålegget er gitt til kommunen – kan ikke delegeres

 Skal gi innbyggere, administrasjon og selskaper oversikt over alle eierinteresser i kommunen

 Lovens minimumskrav til eiermeldinger:

 prinsippene for eierstyring

 oversikt over ulikt eierskap eller tilsvarende interesse som kommunen har i alle typer 

virksomheter/selskaper

 formålet med eierinteresser og tilsvarende interesser 

 I tillegg: ofte evalueres eierskapet i disse meldingene



Eierstrategi – som styringsdokument

 Overordnet og felles eierstrategi for Saltenregionen

 Denne strategien stiller krav til selskapsspesifikke eierstrategier – som skal inneholde:

 Formål med eierskapet. Styringsprinsipper

 Selskapets roller, oppgaver og handlingsrom. Datterselskaper?

 Valg av styre – hva er viktig? Bruk av valgkomité. Kjønnsbalanse. Godtgjørelse og 

forventninger til styret

 Habilitet og rolleforståelse, styreevaluering

 Selskapsstrategi, økonomi, uttreden, oppløsning

 Selskapets årlige melding til eierne



Anbefalinger om eierstyring og 
selskapsledelse 



Styringsdokumenter i IKS

 Eierskapsmelding og eierstrategi – overordnede styringsdokumenter

 Lov om interkommunale selskaper § 4: selskapsavtale

 IKS-enes «vedtekter» og langt på vei «aksjonæravtale»

 § 4 angir minimumskrav til innhold:

 Hvem som er eiere, med hvor stor andel

 Regulerer forholdet mellom eierne; økonomi, ansvar, valg til styrende organer m.m.

 Angir formålet med virksomheten

 I tillegg: eieravtaler eller samarbeidsavtaler – disse kan omhandle det samme som aksjonæravtaler

 Selskapsavtalen må vedtas av hvert kommunestyre



Krav til virksomhetene fra eiere

 Kravene må være klare og tydelige

 klart kommunisert

 ikke gi grunnlag for tvil om hva eier vil oppnå

 Målene må utformes slik at de blir etterprøvbare

 fastslå på objektivt grunnlag om kravene er innfridd eller ikke

 Kravene må være realistiske

 Kravene må sikre forutsigbarhet for selskapene

 når krav er satt, må selskapene få frihet og selvstendighet til å oppfylle

 kravene må ikke endres i den oppsatte tidsperioden



Dagens tema

 Eierstrategi og eierstyring - roller

 Styringsdokumenter / Eierskapsmeldinger

 Eiermøter / eierdialog

 Evaluering av eierskapet

 Selskapsavtalene til HMTS IKS, Salten brann & 
redning IKS og Iris Salten IKS



Eiermøter / dialogmøter – hvorfor, og hva?
 Viktig for alle parter med god dialog mellom eier og styret

 Eiermøter er en uformell arena

 viktig med gjensidig utveksling av informasjon – gir dypere forståelse

 kan være behov for uformell drøfting av bestemte saker

 prosessuelle forhold, ingen konklusjoner i materielle saker

 må ikke gi styringssignaler i eiermøter (tenk på IKS)

 PR for selskapet overfor sine eiere

 Skal ikke undergrave eierorganets funksjon!

 Eierskapsmelding kan pålegge eiermøter, antall pr. år, og angi hva som skal tas opp



Eiermøter / dialogmøter
 Hvem tar initiativ til eiermøter?

 Kommunen selv

 Selskapsledelsen (styreleder, daglig leder)

 Hvem deltar?

 Fra kommunen: ordfører og rådmann / kommunedirektør

 Fra selskapet: styreleder og representanter fra administrasjonen

 I tillegg kan eierorganet delta hvis ønskelig

 Kontaktmøter med administrasjonen, kommunalutvalget / andre politiske utvalg

 Faglige og administrative møteplasser er viktige



Rapporteringskrav til eier/kommunen

Lovpålagt rapportering:

 Årsregnskap

 Årsberetning

 Samlet omfang av årsberetninger/-regnskaper er krevende for politisk behandling

Derfor kan det være hensiktsmessig:

 Sammenfattet oversikt – den mest sentrale informasjonen fra lovpålagt rapportering

 Analyser av selskapenes utvikling og måloppnåelse

 Kan utarbeides av administrasjonen

 Kommunen må beslutte hvilket nivå og format man ønsker dette presentert på – for politisk behandling 



Dagens tema

 Eierstrategi og eierstyring - roller

 Styringsdokumenter / Eierskapsmeldinger

 Eiermøter / eierdialog

 Kontroll og revisjon

 Evaluering av eierskapet

 Selskapsavtalene til HMTS IKS, Salten brann & 
redning IKS og Iris Salten IKS



Evaluering av kommunens eierskap

Er kommunen den rette eier?

 Er kommunen best egnet til selv å håndtere oppgavene?

 Er andre aktører bedre egnet til å produsere disse tjenestene?

 Har rammebetingelser endret seg (lover, direktiver, forskrifter)?

 Har konkurransesituasjonen endret seg?

 Utsettes kommunens virksomheter for vesentlig økonomisk risiko?

 Er de kommunale selskapene godt nok rustet med handlingsrom, kapital og kompetanse?



Dagens tema

 Eierstrategi og eierstyring - roller

 Styringsdokumenter / Eierskapsmeldinger

 Eiermøter / eierdialog

 Evaluering av eierskapet

 Selskapsavtalene til HMTS IKS, Salten brann & 
redning IKS og Iris Salten IKS



HMTS IKS

Formål:

 angivelse av rammer for hva 

selskapet skal og kan drive med

 blanding av klar direksjon og frihet

Innskudd, eierskap og ansvar:

 lovkrav i IKS-loven § 4: angi innskuddsplikt, eierandel og ansvarsandel

 angivelse av eier- og ansvarsdel er i prosatekst 

 ingen angivelse av innskuddsplikt = da gjelder det ingen innskuddsplikt (§ 5)

Arbeidsgivertilknytning – regulert under «…plikter for medlemskommunene»

Pensjon – regulert et minimumsnivå på ordningene



IRIS Salten IKS
Formål:

 runde formuleringer

 gode føringer for styring?

«offentlige tjenester» vs. «forretningsmessig virksomhet» – i formålsangivelsen

Innskudd, eierskap og ansvar, IKS-loven § 4:

 mangler angivelse av innskuddsplikt, eierandel og ansvarsandel (lovkrav)

Styrevalg – ansattvalgt representant kan velges fra mor eller heleide døtre 

Arbeidsgivertilknytning – ikke nevnt. KS anbefaling nr. 18.

Kommunal renovasjon – forholdet til anskaffelsesregelverket og forskriftsmyndigheten



Salten Brann IKS

Formål:

 omfattende angitt, tydelige forventninger

 forhold til offentleglov og forvaltningslov?

Innskudd, eierskap og ansvar:

 innskuddsplikt regulert

 oversiktlig eierandeler satt opp i tråd med IKS-lov § 4, med tilhørende ansvar

Daglig leder – noe knapt regulert

Arbeidsgivertilknytning – «selskapet skal være tilknyttet KS» 

Pensjonsordninger – særskilt regulert i selskapsavtalen



Felles problemstillinger for alle tre selskapsavtaler

Fullmakt til å ta opp lån – regulert i alle avtalene
Myndighetsutøvelse – enkeltvedtak? særskilt klagenemnd (fvl. § 28) eller klage ihht. særlover?
Valgkomite – skal benyttes for valg av styre. Godt verktøy.
Styreinstruks – lovkrav i aksjeloven hvis ansattvalgte styremedlemmer. Ellers best practice. 
Voldgift – er det bevisst?

Formulering i alle tre selskapsavtaler:
«Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen» (IRIS)
«Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommunen» (Salten brann)
«Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen» (HMTS)
 forholdet til IKS-loven





Fordeler ved interkommunale 
samarbeid – IKS (egne erfaringer)

• Tett på eierne

• Mer robuste tjenester

• Innovative

• Fleksibilitet ved endringer mm

• Attraktive arbeidsplasser

• Stordriftsfordeler



Viktige hensyn å ta ved 
kommunalt eierskap

• Samfunnsansvar 

• Etikk

• Arbeids- og pensjonsvilkår

• Mangfold

• Bærekraft

• Felles mål og fellesskap



«Landstinget understreker betydningen av at de kommunale bedriftene er organisert i 
Samfunnsbedriftene*, og dermed en del av den samlede KS-familien. 

Bedriftene løser viktige kommunale oppgaver og representerer viktig kompetanse for 
kommunesektoren. Landstinget ønsker at KS og Samfunnsbedriftene* skal samhandle 
og arbeide systematisk for å rekruttere kommunale bedrifter til Samfunnsbedriftene*.»

Vedtak i Landstinget i KS (2020):

* KS Bedrift endret navn til Samfunnsbedriftene etter Landstinget



Anbefaling 18:

«Det anbefales at selskapene melder 
seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon.

Samfunnsbedriftene vil være det 
naturlige valget for disse selskapene.»



agnete@samfunnsbedriftene.no
992 47 988

Spørsmål?

oivind@samfunnsbedriftene.no
930 84 575
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