
Eierstyring 
Politikeropplæring 2019 



Samarbeid om tjenestelevering 

• Gjerdrum kommune leverer tjenester på mange forskjellige 
områder. 

• På en rekke områder samarbeider vi med kommuner eller 
andre tilbydere 
• eier selskaper sammen med andre kommuner 

• kjøper tjenester fra andre kommuner (vertskommune) 

• samarbeider på andre måter 

• Vi kjøper varer og tjenester etter anbudskonkurranser 



Interkommunalt samarbeid 



De viktigste samarbeidene 

• Interkommunale samarbeid 
 

• legevakt utenom dagtid 

• miljørettet helsevern 

• landbrukskontor 

• veterinærvakt 

• felles kontor for tilsyns-oppgaver 
etter plan og bygningsloven 

• barnevernvakt 

• arbeidsgiverkontroll  

 

• Interkommunale selskaper* 
 

• brannvesen: ØRB IKS 

• revisjon: Romerike revisjon IKS 

• kontrollutvalgssekretariat: 
Rokus IKS 

• krisesenter: Romerike 
krisesenter IKS 

• renovasjon: ROAF IKS 

• vann: NRV IKS 

• avløp: MIRA IKS 

• DGI IS (ikke IKS) 

 
*regulert av lov om interkommunale selskaper 



Hvordan utøve eierstyring? 

• Eierstyring utøves primært gjennom 
• generalforsamling (AS) 

• representantskap (IKS) 

• Viktigste oppgaver 
• velge styre, styreleder og nestleder 

• Viktigste rammer for eierstyring 
• selskapsavtale (IKS) 

• stiftelsesdokument/vedtekter (AS) 

• aksjonæravtale/eieravtaler 

• eierstrategier 

• eierskapsmeldinger 

• eiermøter/dialogmøter 



Felles eierpolitikk 

• gode tjenester for innbyggerne  

• god politisk styring 

• god økonomisk kontroll 

 

• krever aktive eiere som kan 

samarbeide 

 



10 prinsipper for eierstyring 

1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom 
selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av 
målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 
forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med 
eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov. 

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor 
selskapene gjennom eierorganene. Eierne skal som hovedregel 
være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til 
selskapenes virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet, 
samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 
representantskap, generalforsamling mv. 



5. Representantskapet skal nedsette en uavhengig valgkomité som 
fremmer begrunnet forslag til representantskapet, for 
styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. 
Habilitetsreglene skal ivaretas. 

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og 
faglig bredde ut fra selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme 
verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets 
ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal 
være i samsvar med det lønnsnivået og -utviklingen i 
eierkommunene. 

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og 
hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til selskapets 
karakter. 

10.Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske 
retningslinjer 

 



Representantskap 

• kommunen utøver sin myndighet som eier gjennom 
representantskapet 

• representantskapet  
• er selskapets øverste myndighet 

• vedtar budsjett, regnskap og årsmelding 

• vedtar styreinstruks 

• velger styre 

• behandler andre saker i henhold til selskapsavtalen 

• kommunestyret velger hvem som representerer kommunen i 
eierorganet 

 



Kommunestyret 

• vedtar selskapsavtaler og eventuelle vedtekter 

• vedtar eierpolitikken 

• vedtar kommunens eierstrategier for selskapene 

• gir kommunens representant i representantskapet fullmakt inn i 
møtene 

• behandler selskapenes regnskap og årsmeldinger 

• vedtar kommunens økonomiplan inkludert rammer for de 
enkelte selskaper 

 



Eierstyringssekretariatene 

• Saksforberedende organer som samordner eiernes 
synspunkter/innstilling i sakene. Har ikke besluttende 
myndighet. 

 

• Gardermoregionen 
• Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Gjerdrum 

• ØRB, Romerike Krisesenter, Romerike revisjon, Rokus 

• Nedre Romerike 
• Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Nittedal, Enebakk, Aurskog-Høland 

• ROAF, NRV, MIRA 



Hvordan er praksis hos oss? 

• Alle innkallinger, referater, andre dokumenter sendes til postmottak 
og registreres i arkivet. 

• Saksbehandler  
• diskuterer innkallinger til møter i eierstyringssekretariatet 

• diskuterer med fagmiljøene i kommunene på de aktuelle områdene 

• skriver saksframlegg hvor kommunedirektørens forslag til vedtak så langt 
som mulig er avstemt med øvrige eiere 

• Kommunedirektør sender saken til formannskapet som innstiller til 
kommunestyret. 

• Kommunens representant får fullmakt med seg til møtet. 

• Referater og utvalgte andre dokumenter legges fram for 
kommunestyret som referatsaker. 



KS anbefalinger  

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til 
folkevalgte. 

2. Vurdering og valg av selskapsform.  

3. Fysisk skille mellom monopol og 
konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av 
styringsdokumenter 

6. Eiermøter 

7. Eierorganets sammensetning og funksjon 

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og 
representantskapsmøter 

9. Sammensetningen av styret 

10. Valgkomite og styreutnevnelser  

11. Kjønnsmessig balanse i styrene 

12. Rutiner for å sikre riktig kompetanse i 
selskapsstyrene 

 

13. Styresammensetning i konsernmodell 

14. Oppnevnelse av vararepresentanter 

15. Habilitetsvurderinger 

16. Godtgjøring av styreverv. 

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige 
rettssubjekter 

19. Utarbeidelse av  
etiske retningslinjer 

20. Særlig om administra- 
sjonssjefens rolle i  
kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn  
og kontroll 
 

 

https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf 

https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf


Kontrollutvalget 

• Kontrollutvalget skal påse at (fra kommuneloven) 

 
b)  det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

 

 

 

 


