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1. SAMMENDRAG 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunale foretak i Arendal kommune» har hatt til hensikt 

å vurdere hvorvidt organiseringen og aktiviteten til de kommunale foretakene, Arendal 

Eiendom KF og Arendal Havn KF, er i samsvar med kommunens intensjoner og føringer. Det 

har videre vært et fokus på styrings- og rapporteringsrutiner mellom kommunen og foretaket, 

og hvorvidt rutinene bidrar til å sikre bystyrets demokratiske styring og kontroll.  

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden september – 

desember 2016, etter bestilling fra kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har lagt til grunn følgende problemstillinger: 

1) Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med kommunens 

intensjoner og føringer?  

 

2) Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og kommunen? 

Og er rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og demokratisk 

kontroll?  

I løpet av rapportens utforming har rådmannen etter anmodning fra bystyret, utarbeidet et 

forslag til nye vedtekter for Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF. Revisjonen har blitt 

forelagt utkastet til nye vedtekter, men det er kun anvendt som et supplement til rapportens 

faktagrunnlag ettersom forslaget ikke er endelig behandlet av bystyret.  

Revisjonskriteriene som er lagt til grunn for å besvare prosjektets problemstillinger er sentrale 

bestemmelser i Kommuneloven og Havne- og Farvannsloven med tilhørende forarbeider. 

Foretakenes vedtekter, relevante bystyrevedtak samt ulike forskningspublikasjoner er videre 

anvendt for å gi et best mulig normativt grunnlag i rapporten. Faktagrunnlaget baserer seg på 

en metodisk innhenting av data gjennom dokumentanalyse av blant annet bystyrevedtak, 

årsmeldinger, strategidokumenter, nye og eksisterende vedtekter. Den metodiske innhentingen 

av fakta har i tillegg bestått av en omfattende intervjuprosess, med sentrale personer fra både 

ledelsen i foretakene og i kommunens administrative ledelse.  

 

Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med kommunens 

intensjoner og føringer? 

Kommunale foretak er en fristilt organisasjonsform som i stor grad er inspirert av 

reformbølgen New Public Management, som preget offentlig sektor på 1980- og 90-tallet. 

Foretaksmodellen åpner opp for at kommunen kan fristille et utvalg av sine tjenester, som er 

av mer forretningspreget karakter. Kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk 

person, og derfor ikke et eget rettssubjekt, jf. koml. § 61. Kommunen får dermed mulighet til 
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å øke handlingsrommet for deler av sin virksomhet, men likevel inneha styring og kontroll 

ved foretaket.  

Det er viktig at kommunale foretak klarer å opprettholde en god balanse mellom kommunal 

tilhørighet på den ene siden og selvstendighet på den andre. For å opprettholde denne 

balansen er det en vesentlig faktor at foretakenes aktiviteter og virksomhet samsvarer med 

kommunens forventninger og intensjoner, slik at ikke selvstendigheten har en negativ 

påvirkning på den kommunale tilhørigheten. 

Arendal Eiendom KF ble formelt etablert som foretak 1. juni 2010, med formål om å sikre en 

planmessig og god forvaltning av eiendomsmassen til det beste for Arendal kommune. Før 

etableringen av foretaket mente rådmannen at boligmassen i kommunen var preget av 

manglende vedlikehold og utilstrekkelig sikring av inntekter. Det var derfor ønskelig for 

kommunen å etablere et eiendomsforetak med hensikt å skape et sterkere og mer samlet faglig 

fokus, et klarere fokus på eierskap samt en bevisstgjøring av den samlede eiendomsmassen. 

Faktagrunnlaget i rapporten peker på at kommunen har fått en mye mer profesjonell 

eiendomsforvalter enn tidligere, med kortere beslutningsveier og tydeligere ansvar. 

Det er viktig for Arendal Eiendom KF å opprettholde en god balanse mellom kommunal 

tilhørighet og selvstendighet. Rapportens faktagrunnlag viser til at den kommunale 

tilhørigheten gjennomgående står sterkt i eiendomsforetaket. Det beskrives at foretaket som 

helhet inngår i den «kommunale familien», og at det er avgjørende med et godt samarbeid 

med kommunen. Et godt samarbeid kommer også til uttrykk gjennom «rammeavtalen» som er 

inngått mellom Arendal kommune og Arendal Eiendom KF. Avtalen legger klare føringer 

over foretakets virksomhet og drift, med tydelige rammer rundt forpliktelser og 

ansvarsområder dette medfølger. Rammeavtalen er et godt verktøy som gir kommunen 

mulighet til å legge mer detaljerte føringer overfor foretaket, i tillegg til de overordnede 

føringer som foreligger gjennom foretakets vedtekter.  

Etter revisjonens vurdering er Arendal Eiendom KF et velfungerende foretak med et 

aktivitetsnivå i henhold til sitt mandat som eiendomsforvalter for Arendal kommune. Det 

foreligger tydelige føringer fra kommunen gjennom utarbeidet rammeavtale og vedtekter, og 

revisjonen observerer at foretakets organisering og drift i stor grad samsvarer med 

kommunens intensjoner. 

Arendal Havn KF ble etablert i år 2000, på samme tid som bestemmelsene om kommunale 

foretak kom inn i kommuneloven. Arendal kommune hadde derfor lite erfaringer og 

kjennskap til foretaksmodellen, og kommunens intensjoner ble i hovedsak formulert gjennom 

foretakets vedtekter. Havneforetaket utgjør kommunens havnefaglige organ, og skal ivareta 

de oppgaver kommunen er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Vedtektene legger 

overordnede føringer for foretakets ansvar, men det foreligger lite detaljreguleringer 

vedrørende foretakets oppgaver og drift utenom lovens bestemmelser.  
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Havneforetakets egen visjon formulerer at de skal være et regionalt knutepunkt for fremtidens 

verdiskapere, de skal tilrettelegge for offshorerelatert virksomhet, og havnen skal gi 

næringslivet et prisgunstig og effektivt havnealternativ. Det beskrives i tillegg at foretaket er 

et instrument for bystyret for å sikre næringsetableringer, verdiskapning og arbeidsplasser.   

Havneforetakets virksomhet omfatter mange komplekse og ulike aktiviteter og oppgaver. 

Foretakets utvikling de siste årene beskrives som positiv, hvor foretakets inntekter nærmest 

har doblet seg i perioden 2011-2016. Den største inntektsposten er aktiviteter knyttet til det 

strategiplanen betegner som «Trafikkhavn Eydehavn». Herunder omfattes blant annet 

rigghavn, ro-ro havn, bulkhavn, godoverføring, containerhavn samt utleie av bygg og areal. 

Leieinntekter fra bygninger og areal står for i underkant av halvparten (6,9 mill. kroner) av 

denne inntektsposten pr. november 2016. Dette er en stor andel av havneforetakets 

virksomhet, og det er uklart for revisjonen hvor mye av denne aktiviteten som har direkte 

tilknytning til havnevirksomhet.  

Drift av småbåthavn og gjestehavn med tilhørende restaurant, kiosk og flytebasseng, utgjør 

videre en stor del av havneforetakets aktiviteter og inntekter (tilsvarer 55 % av foretakets 

inntekter pr. november 2016). Videre driver også foretaket med virksomhet innen 

cruisebåthavn, utleie av kaier og bygninger til Arendal Fiskemottak AS og administrering av 

anløpssteder til hurtigbåt og lokal ferjetrafikk.  

Havnekapitalen omfatter den formuen havneforetaket disponerer og eier, og som etter 

Havne- og farvannsloven § 48, kun kan anvendes til «havnevirksomhet». Lovens definisjon 

av havnevirksomhet er forholdsvis bred og utydelig, og skaper derfor rom for tolkning for den 

enkelte kommune og havn. Generelt foreligger det derfor ulike tolkninger omkring 

havnekapitalens bestemmelser, og hva som faller innunder lovens definisjon 

«havnevirksomhet», og derved tilhører havnekapitalen.   

Rådmannen mener det foreligger et behov for en rydding innenfor havneforetakets anvendelse 

av havnekapitalen, og har i forslag til nye vedtekter utarbeidet bestemmelser som gir bystyret 

myndighet til å definere om en oppgave faller innunder «havnevirksomhet». Havnefogdens 

tolkning av havnekapitalen innebærer at så fremt bystyret velger å legge en oppgave til 

havneforetaket, så er denne aktiviteten å regne som «havnevirksomhet» og havnekapitalens 

midler kan dermed anvendes. Gjennom andre foreliggende dokumenter har revisjonen 

observert at havnefogden uttrykker at bystyret ikke har kompetanse til å definere 

havnevirksomhet, og avgjøre hva som tilhører havnekapitalen. Rådmannen presiserer på sin 

side viktigheten av å holde småbåthavner, eiendomsutvikling og annen aktivitet økonomisk 

atskilt, slik at kommunens midler ikke skal bli innelåst i havnekapitalen.  

Etter revisjonens vurderinger foreligger et behov for en avklaring vedrørende havnekapitalen. 

Det bør utarbeides en felles forståelse for hvilke aktiviteter som faller innunder 

«havnevirksomhet» og derved tilhører havnekapitalens midler. Etter en helhetlig vurdering 

mener revisjonen at organisering og drift av Arendal Havn KF i noen grad samsvarer med 
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kommunens intensjoner og føringer, men at det er nødvendig med noen avklaringer mellom 

kommunen og foretaket. 

 

Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og kommunen? Og 

er rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og demokratisk kontroll? 

Styring utgjør en kjerneoppgave i all politisk virksomhet, og kommunale foretak stiller høye 

krav til en god kommunal styring som følge av sin forholdsvis uavhengige status. Det er 

avgjørende for bystyret å ivareta den politiske eierstyringen av foretakene, for å kunne sikre 

en god balanse mellom demokratisk styring og en effektiv tjenesteproduksjon. For å oppnå en 

effektiv og god demokratisk styring og kontroll, må bystyret etter beste evne tilpasse sin 

eierstyring etter foretakenes autonomi og egenskaper. 

Rapporteringsrutiner er et sentralt virkemiddel for å sikre bystyret en effektiv eierstyring av 

de kommunale foretakene. Både Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF rapporterer 

regelmessig til bystyret gjennom både tertialrapporter, årsberetning, virksomhetsplan, budsjett 

og regnskap. Som øverste eier er det viktig for bystyret å få et helhetlig bilde av foretakenes 

virksomhet. De foreliggende rapporteringsrutinene er sentrale elementer innenfor bystyrets 

anvendelse av mål- og resultatstyring, hvor rapporteringen anvendes for å måle og forbedre 

foretakenes drift og resultater. 

Etter revisjonens oppfatning anses foretakenes periodevise rapporteringsrutiner til bystyret 

som både forutsigbare og gode, og bidrar til å gi bystyret et helhetlig bilde av foretakenes 

virksomhet og drift. Revisjonen registrerer likevel noen potensielle forbedringsområder ved 

dagens rapporteringsrutiner, som mulig kan bidra til å styrke bystyrets eierstyring.  

Formaliserte møtepunkter mellom foretakene og kommunen er et viktig styringsverktøy for å 

opprettholde en god kommunikasjon. Revisjonen bemerker at det foreligger ulikheter mellom 

foretakene vedrørende formaliserte møtepunkter med kommunen. I Arendal Eiendom KF 

avholdes det jevnlige møter mellom kommunen og daglig leder, i tillegg til regelmessig 

kontakt med rådmann ved behov. Sett hen til samarbeid med politisk ledelse beskrives en 

jevnlig og god kontakt med ordfører og varaordfører. Arendal Havn KF har på sin side ingen 

formaliserte møtepunkter med kommunen, hvor møter skjer mer sporadisk ved behov. Det 

fremkommer ikke gjennom intervjuer at havneforetaket heller har noe form for formaliserte 

møtepunkter med politisk ledelse. Oppsummert stiller revisjonen seg spørrende til årsaken til 

de tilsynelatende store ulikhetene mellom foretakene når det gjelder formaliserte møtepunkter, 

både med kommunens ledelse, politisk ledelse og rådmannen.  

Som øverste administrative leder for kommunen, har rådmannen en særpreget rolle overfor 

foretakene, og det er derfor viktig med en god kommunikasjon og samhandling.  

Kommunikasjonen mellom daglig leder i eiendomsforetaket og rådmannen beskrives som 

god, både ved formelle og uformelle henvendelser. Havnefogden beskriver på sin side at 
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samarbeidet med rådmann fungerer godt, men at det har vært tilfeller hvor kommunikasjonen 

ikke har vært god nok. 

Etter kommunelovens § 23 nr. 3 har rådmannen møte- og talerett i foretaksstyrene. Det er 

likevel etter rådmannens oppfattelse lite interesse fra styrene etter at han skal delta, og mener 

det er krevende å være tilstede uten å inneha noen tydelig rolle. Revisjonen observerer at 

rådmannen heller ei har benyttet seg av muligheten til å delta på styremøtene, ved at han ikke 

har vært til stede i styremøter i verken eiendoms- eller havneforetaket. I utkast til nye 

vedtekter foreslås det at rådmann selv skal oppnevne én representant til foretaksstyret. 

Revisjonen observerer at flere informanter stiller seg spørrende til rådmannens forslag, og 

mener et håp om bedre kommunikasjon ligger til grunn for vedtektsforslaget.   

Kommunelovens § 72 gir rådmannen myndighet til å kreve utsettelse av iverksettelse av et 

styrevedtak frem til bystyret har tatt stilling til saken, samt mulighet til å kreve utsettelse frem 

til saken har blitt behandlet av bystyret. Dette beskrives i flere intervjuer som en lite anvendt 

myndighet fra rådmannen, men som likevel er et velfungerende virkemiddel rådmannen kan 

ta i bruk. Revisjonen opplever en gjennomgående positiv holdning til rådmannens myndighet 

til å utsette saker, så fremt det ikke anvendes for ofte. Samtlige informanter mener det er 

viktig å ivareta en god kommunikasjon med rådmannen, og mener at en slik innretning fra 

rådmannen kan unngås ved en god dialog og samhandling.    

Etter revisjonens oppfatning er det på generelt nivå en god kommunikasjon mellom 

rådmannen og foretakenes daglige ledere, og det vises gjennomgående til viktigheten av god 

samhandling og kommunikasjon med rådmann. Revisjonen mener likevel det er viktig at det 

gjøres en avklaring rundt rådmannens rolle i foretaksstyrene, i forbindelse med forslaget i nye 

vedtekter. Dersom rådmannens representasjon i foretaksstyrene anses som et viktig verktøy 

for rådmannen, stiller revisjonen seg spørrende til hvorfor ikke dagens bestemmelser om 

møte- og talerett har blitt benyttet med aktivt.  

 

Revisjonens anbefalinger:  

 Revisjonen anbefaler at det foretas en gjennomgang av havneforetakets aktiviteter og 

oppgaver, for å skape en felles forståelse av hva som skal defineres som 

havnevirksomhet og derved tilhører havnekapitalen. 

 

 Revisjonen anbefaler at det utarbeides felles rammer vedrørende samhandling og 

formelle møtepunkter mellom foretakene og rådmann samt foretakene og politisk 

ledelse.  
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2. INNLEDNING  

Kommunal forvaltning er en sammensatt organisasjon under stadig endring. Tidligere har den 

kommunale virksomheten båret preg av en hierarkisk styringsform av kommunale etater og 

avdelinger. I de senere årene har norske kommuner i økende grad tatt i bruk en mer fristilt 

organisering av forvaltningen, og 1. januar 2000 ble bestemmelsene om kommunale foretak 

forankret i kommuneloven1. 

Kommunale foretak er i dag en veletablert organisasjonsform og anvendes ofte ved utvalgte 

tjenester i kommunen som er av mer forretningspreget karakter. Kommunale foretak inngår 

som en del av kommunen som juridisk person, og er dermed ikke et eget rettssubjekt. Dette 

innebærer at foretakene inngår i de kommunale budsjettene, og er direkte underlagt bystyret 

som formelt eierorgan. Bystyrets utøvelse av eierrollen er blant annet implementert gjennom 

myndigheten til å oppnevne medlemmene til foretakenes styrer og vedta endringer i 

foretakenes vedtekter. Foretakets styre har igjen ansvaret for å ansette daglig leder.   

Det særegne ved kommunale foretak som organisasjonsform er at de til tross for kommunens 

tette eierskap og ansvarlighet, har en stor grad av selvstendighet og uavhengig status. 

Utfordringen for kommunen ligger dermed i å opprettholde en balanse mellom demokratisk 

styring og ansvar på den ene siden, og frihet og handlingsrom for foretaket på den andre.  

Våren 2016 bestilte kontrollutvalget i Arendal kommune et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

knyttet til kommunens to kommunale foretak, Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF2. 

Både i virksomhet og størrelse er det stor variasjon mellom kommunens to foretak. Arendal 

Eiendom KF (AEKF) forvalter kommunens eiendomsmasse og bistår med eiendomsdrift, 

utvikling og investeringer på vegne av Arendal kommune. Arendal Havn KF (AHKF) er på 

den andre siden et mindre foretak rent økonomisk, og utfører kommunens lovpålagte 

forvaltningsansvar innen havnevirksomhet, samt annen havnerelatert aktivitet som 

eksempelvis gjestehavn og småbåthavn.  

Uavhengig av omfang eller virksomhet er det vesentlig at alle kommunale foretak drives 

hensiktsmessig og effektivt, og at kommunens demokratiske styringslinje reguleres etter 

foretakets grad av autonomi. God kommunikasjon og samhandling med kommunen vil 

dermed være avgjørende for å sikre en demokratisk styring og kontroll av foretakene.  

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og skal sørge at forvaltningen drives 

kvalitetsmessig forsvarlig i samsvar med lovverk og overordnede instrukser. Videre skal 

rådmannen påse at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at 

vedtak blir iverksatt. Overfor kommunale foretak har rådmannen som kommunens øverste 

administrative leder en kompleks og sammensatt rolle. Fra bystyret som eierorgan foreligger 

det en direkte styringslinje mot foretaket, og rådmannen har begrenset mulighet til å 

                                                                 
1 Lov 25. september 1992, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Heretter koml. 
2 Bestilt av Kontrollutvalget gjennom «Plan for forvaltningsrevisjon» vedtatt 09.03.2016 (sak 13/16) 
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intervenere denne koblingen. Likevel åpner kommunelovens kapittel 11 for flere 

styringsverktøy rådmannen kan anvende overfor foretakenes styrer.  

Forvaltningsrevisjonsrapporten har til hensikt å belyse hvorvidt Arendal kommunes to foretak 

drives i samsvar med kommunens intensjoner og føringer. Videre vil rapporten fremheve 

eventuelle utfordringer knyttet til den demokratiske eierstyringen av foretak som en fristilt og 

autonom organisasjonsform, og hvordan ulike styringsverktøy kan bidra til en mest mulig 

effektiv eierstyring.  

I løpet av arbeidet med rapportens utforming har Arendal kommune vært i en prosess knyttet 

til utforming av nye vedtekter for både Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF. Aust-

Agder Revisjon IKS er fremlagt utkastet til nye vedtekter, og vil i rapportens videre løp 

anvende disse som et faktagrunnlag. I forbindelse med etterlevelsen av vedtektene er det i 

hovedsak dagens gjeldende vedtekter som legges til grunn.  

Revisjonens funn og anbefalinger er utledet gjennom en sammenstilling av intervjuer og 

relevante dokumenter sett i lys av rapportens øvrige revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig 

gjennomført etter gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.3  

  

                                                                 
3 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil i henhold til plan for forvaltningsrevisjon4 

være å gjennomgå organiseringen og aktivitetene til de kommunale foretakene i Arendal 

kommune, og tilse at foretakenes virksomhet drives i samsvar med bystyrets føringer og 

intensjoner. Det vil videre være formålstjenlig å belyse foreliggende styringsverktøy og øvrig 

samhandling mellom kommunen og foretakene, for å sikre en best mulig demokratisk styring 

og kontroll. 

Revisjonen anser det videre formålstjenlig å belyse rådmannens sammensatte rolle overfor 

foretakene. Fokuset vil ligge på rådmannens styring og delaktighet sett opp mot foretakenes 

grad av autonomi, for å sikre en helhetlig ressursutnyttelse.  

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene er utarbeidet på bakgrunn av risikovurderingene i «Overordnet analyse 

2016-2019» for Arendal kommune. Analysen belyser flere potensielle risikoelementer 

tilknyttet kommunens to kommunale foretak, Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF.  

Prosjektplan for arbeidet ble behandlet av kontrollutvalget 07.09.2016 (sak 36/16), hvor 

følgende problemstillinger ble vedtatt: 

3) Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med kommunens 

intensjoner og føringer?  

 

4) Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og kommunen? 

Og er rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og demokratisk 

kontroll? 

 

3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektet er i all hovedsak gjennomført som en overordnet gjennomgang av hvorvidt de 

kommunale foretakene i Arendal kommune drives effektivt og hensiktsmessig, med styring 

og virksomhet som sentrale faktorer.  

Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF er to ulike foretak både med tanke på antall 

ansatte, omsetning, etablering og drift. Foretakenes ulikheter og variasjoner er 

gjennomgående tatt hensyn til i prosjektet, og det er forsøkt å vurdere foretakene isolert og 

                                                                 

4 Vedtatt av kontrollutvalget 09.03.2016 sak 13/16 
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utelukkende fra hverandre. Revisjonen har likevel valgt å se foretakene i sammenheng i 

vurderingene knyttet til kommunens styringsverktøy, bystyrets eierstyring og foretakenes 

samhandling med rådmannen og kommunen for øvrig.  

Prosjektets metodiske fremgangsmåte har basert seg på en kombinasjon av ulike tilnærminger 

innen kvalitativ metode. Dokumentanalyse har vært en sentral del av vår datainnsamling, både 

i form av analyse av foretakenes vedtekter, forskningsrapporter og tidligere bystyrevedtak i 

Arendal kommune. Spesielt nødvendig har dokumentanalysen vært for å kunne studere 

prosessen ved etableringen av de kommunale foretakene, for å sikre at første problemstilling 

har blitt besvart på et godt grunnlag. Det er i tillegg blitt gjennomført intervjuer av sentrale 

personer fra både ledelsen i foretakene og i kommunens administrative ledelse. Informantene 

har gitt revisjonen et utslagsgivende faktagrunnlag som har bidratt til å kunne besvare 

prosjektets to problemstillinger. 

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen av ansvarlige personer i administrasjonen.  

I forbindelse med intervjuprosessen har dialogen vært forankret gjennom en felles 

intervjuguide for alle informantene. Dette har vært et avgjørende verktøy for å kunne se 

tendenser på tvers av intervjuobjektene og sikre en godt forankret analyseprosess. Validiteten 

styrkes ytterligere ved at datamateriale fra intervjuer og samtaler er faktaverifisert av alle 

informantene. En slik faktaverifisering gir mindre rom for potensielle fallgruver ved subjektiv 

tolkning av dataene. Rådmannen har i tillegg ved prosjektets ferdigstillelse fått rapporten til 

høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra rådmannen ligger vedlagt.  

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. Dette har bidratt til et godt fundament for 

dataenes reliabilitet.  

Revisjonens vurderinger og konklusjoner er blitt gjort på bakgrunn av den informasjon som er 

blitt forelagt og vært tilgjengelig gjennom prosessen. Det er derfor ønskelig å presisere at der 

vi enkelte steder konkluderer med mangelfull dokumentasjon eller manglende rutiner, er dette 

på bakgrunn av materialet revisjonen har blitt forelagt i arbeidsprosessen, og ikke 

nødvendigvis at dokumentasjonen og rutinene ikke eksisterer.  

Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck og ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke. 
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

 

1) Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med 

kommunens intensjoner og føringer? 

 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriteriene i følgende kapittel vil ta utgangspunkt i de formaliserte rammene knyttet 

til organisering og virksomhet ved de kommunale foretakene. Det vil foretas en overordnet 

redegjørelse for foretakenes vedtekter i forlengelse av kommunelovens bestemmelser, for å 

tydeliggjøre foretakenes drift og virksomhet. Dette vil videre belyses gjennom en redegjørelse 

for kommunens intensjoner ved etablering av foretakene. 

 

Foretaksmodellen 

Kommunale foretak som organisasjonsform ble først forankret 1. januar 2000 gjennom 

kommunelovens kapittel 11. Formålet med foretaksmodellen var å åpne opp for en mer fristilt 

organisering for utvalgte tjenester av forvaltningen som var preget av mer forretningsmessig 

karakter. Kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person, og derfor ikke et 

eget rettssubjekt, jf. koml. § 61. Dette har gitt kommuner en mulighet til å fristille og øke 

handlingsrommet for deler av sin virksomhet, og likevel inneha styring og kontroll ved at 

foretaket er en del av den kommunale forvaltningen.  

Foretaksmodellen kan beskrives som et tilbud til kommuner der det ikke er ønskelig å gi 

virksomheten like stor autonomi som det aksjeselskapsformen eller interkommunale selskaper 

kan medføre. Foretaksmodellen er likevel et verktøy for kommunen der de ønsker å gi 

ledelsen noe større frihet enn det kommuneloven gir rom for.5  

Bystyret er foretakets øverste formelle eierorgan, og skal etter koml. § 62 nr. 1 selv treffe 

vedtak om opprettelse av foretaket, herunder velge styremedlemmer samt fastsette vedtekter 

som til enhver tid skal være gjeldene for foretaket. Etter koml. § 64 skal ethvert kommunalt 

foretak ledes av et styre og en daglig leder. Det er kommunestyret selv som oppnevner styret 

og dets medlemmer, som igjen har ansettelsesmyndighet ved ansettelse av foretakets daglige 

leder.6 Ansettelsesmyndigheten kan likevel legges til kommunestyret dersom det er forankret i 

vedtektene, jf. koml. § 70.  

                                                                 
5 Rapport IRIS (2012/72) Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati. S. 10 
6 Jf. Koml. §§ 65 nr. 3 og 70  
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Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets 

virksomhet, innenfor rammen av det formål kommunestyret har fastsatt i vedtektene, jf. koml. 

§ 67 nr. 1. Myndigheten begrenses likevel gjennom budsjettrammer som vedtas av 

kommunestyret. Kommunale foretak er integrert som en del av de kommunale budsjettene, 

noe som begrenser deres uavhengige status i forhold til kommunen og bystyret. Mange 

kommunale foretak er på en annen side hovedsakelig selvfinansierende gjennom eksempelvis 

brukerbetalinger, avgifter og inntekter fra annen næringsvirksomhet. I slike tilfeller kommer 

likevel kommunens eierrolle tydelig frem ved at de er pliktige til å dekke eventuelle 

underskudd gjennom kommunens budsjetter.7 Kommunen står også direkte ansvarlig for 

eventuelle forpliktelser de kommunale foretakene påtar seg.  

Etter koml. § 71 nr. 1 ligger det til daglig leders myndighet å «forestå den daglige ledelsen av 

foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg 

som styret gir.» Det beskrives videre i § 71 nr. 2 at daglig leder skal sørge for at foretaket 

drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at det er gjenstand for 

betryggende kontroll.  

 

Vedtektenes rammebetingelser   

Kommuneloven angir et minimumskrav til utforming av vedtekter for kommunale foretak, jf. 

§ 63. Bestemmelsen legger føringer ved at vedtektenes innhold blant annet skal angi 

foretakets navn og formål samt antall styremedlemmer og lokalisering. Utover bestemmelsene 

i § 63 foreligger det ingen føringer som regulerer eller stiller krav vedrørende innholdet i 

foretakenes vedtekter.  

Arendal Eiendom KF 

Arendal Eiendom KF ble formelt opprettet som et kommunalt foretak 1. juli 2010 etter 

behandling i Arendal bystyre 19.11.2009 (sak 0124/09). Foretaket ble opprettet for å sikre en 

planmessig og god forvaltning av eiendomsmassen og tilgjengelige arealer til det beste for 

Arendal kommune. I forlengelse av kommunelovens bestemmelser8 er bystyrets myndighet 

overfor foretaket definert ved at «Bystyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og 

godkjenne regnskap for foretaket. Bystyret skal velge medlemmer til styret i samsvar med 

vedtektene.» jf. vedtektene § 4. Arendal Eiendom KF har i sine vedtekter implisert videre at 

«Foretakets vedtekter kan endres av Arendal bystyre. Bystyret skal behandle organisatoriske 

endringer i selskapet som i vesentlig grad endrer selskapets struktur.» jf. vedtektenes § 7. 

Følgende vedtektsbestemmelser er med på å tydeliggjøre og underbygge bystyrets eierrolle og 

deres myndighet til å legge føringer på foretakets organisering og virksomhet.  

                                                                 
7 Rapport IRIS (2012/72) Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati. S. 34 
8 Koml. §§ 63 nr. 2 og 67 nr. 1 
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På lik linje med kommuneloven har vedtektene lagt til grunn bestemmelser og føringer 

tilknyttet styrets myndighet. Ordlyden i vedtektenes § 8 om «Styrets myndighet», er 

tilsvarende lovens definisjon, jf. koml. § 67 nr. 1. Vedtektenes bestemmelser er en direkte 

gjenspeiling av kommuneloven, men forlenges i form av delegering av myndighet til styret. 

Vedtektenes § 8 forutsetter blant annet at «styret skal påse at foretaket bidrar til enhetlig 

opptreden for Arendal kommune». Fra bystyret gis det ytterligere fullmakt til styret innen 

«kjøp og salg av eiendommer (…) til å gjennomføre investeringsprosjekter (…) og til å tre inn 

i Arendal kommunes rolle som hjemmelshaver, utleier, leier (…) og andre liknende avtaler og 

forhold knyttet til fast eiendom.». Bestemmelsen i vedtektene pålegger videre, så langt det lar 

seg gjøre, at styre skal påse at foretaket benytter seg av kommunale støttefunksjoner som 

personal, økonomi og juss, jf. § 8 punkt 7. 

I vedtektene forankres daglig leders myndighet i samsvar med kommunelovens § 71, jf. 

vedtektenes § 10. Bestemmelsene stiller krav til at daglig leder skal påse at de saker som 

fremlegges for styret er i overenstemmelse med god forvaltningsskikk. Ansvaret reguleres 

som en forlengelse av vedtektenes § 10 sitt krav om at daglig leder skal utgjøre styrets 

sekretær og protokollfører. Daglig leders myndighet er videre regulert gjennom møte- og 

talerett i styrets møter, jf. § 10 siste setning.  

 

Arendal Havn KF  

Arendal Havn KF har eksistert lenge som et kommunalt foretak, og ble vedtatt av Arendal 

bystyre i april 2000, kun måneder etter foretaksmodellen ble innlemmet i kommuneloven9. 

Foretaket har til hensikt å ivareta kommunens forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og 

farvannsloven10, og sørge for en effektiv og rasjonell utøvelse av annen havnerelatert 

virksomhet etter bystyrets føringer.  

I Arendal Havn KF sine vedtekter §1-1 står det at «Arendal bystyre er havnevesenets øverste 

organ». I forlengelse av dette er Arendal kommunes ansvar definert ved at kommunen  

«… som eier av foretaket, hefter med hele sin formue for havnevesenets samlede 

forpliktelser.» jf. vedtektene § 1-3. Bestemmelsene bidrar her til en tydeliggjøring av 

kommunens eierskap og deres fulle ansvar for foretakets forpliktelser.  

Styret i Arendal Havn KF, heretter omtalt som havnestyret, er regulert gjennom 

bestemmelsene i vedtektenes kapittel 2. Oppnevning av styrets medlemmer er i forlengelse av 

koml. § 64 omtalt i vedtektenes § 2-1, hvor det går frem at Arendal bystyre selv velger styrets 

representanter, og stiller krav til at minst ett av medlemmene skal sitte i formannskapet11. 

Havnestyrets oppgaver og myndighet i vedtektene bærer preg av en gjennomgående 

etterlevelse av regelverket i havne- og farvannsloven. Herunder skal styret blant annet etter 

                                                                 
9 Vedtatt av Arendal Bystyre 27.04.2000, sak 9325/00 
10 Lov 17.04.2009, Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven). Heretter forkortet HFL 
11 Omtalt i vedtektene som «driftsstyre» 
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vedtektenes § 2-3 «ha ansvaret for planlegging, utbygging og drift av havnen (…) og påse at 

havnevesenets eiendommer forvaltes og ivaretas». Havnestyret har i tillegg ansvar for at 

lovpålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrift eller pålegg, og at vedtak fra bystyret 

gjennomføres.  

Daglig leder av Arendal Havn KF er omtalt i vedtektenes § 3-1 følgende: «Den daglig ledelse 

og drift av Arendal Havnevesen forestått av havneadministrasjonen med havnefogden som 

leder.» Daglig leder omtales i vedtektene som havnefogd, og ansettes etter § 3-1 av driftsstyre 

i Arendal kommune. Driftsstyret ble i 2009 erstattet med dagens formannskapsmodell, men 

det er ikke presisert hvorvidt formannskapet overtok ansettelsesmyndigheten etter vedtektenes 

§ 3-1. I likhet med ordlyden i eiendomsforetakets vedtekter, skal havnefogden være 

havnestyrets sekretær og protokollfører, jf. vedtektenes §3-1 andre ledd.  Havnefogden har i 

tillegg ansvaret for «at de saker som forelegges havnestyret er utredet i overenstemmelse med 

god forvaltningsskikk», samt møte- og talerett i alle styremøter.  

 

Foretakenes drift og virksomhet 

Kommunale foretak skal være et verktøy for å sikre en mer effektiv utnyttelse av 

forvaltningens ressurser, men likevel forsøke å ivareta kommunal tilhørighet og identitet. 

Revisjonen anser det derfor som essensielt å kartlegge foretakenes aktivitet og drift som et 

fundament for problemstillingen.  

Arendal Eiendom KFs hovedoppgave er å sikre en planmessig og god forvaltning av 

eiendomsmassen i Arendal kommune. Gjennom formålsbeskrivelsen i vedtektenes § 2 er 

ordlyden om foretakets formål følgende: 

«Foretaket har ansvaret for oppdragering av bygningsmessige forhold som følge av 

nye forskriftskrav (…) foretaket skal se kommunens arealer i sammenheng slik at det 

oppnås effektiv utnyttelse. Dette kan også skje ved kjøp og salg av eiendommer (…) 

Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv renholdstjenester og andre brukerrettede 

tjenester, med kommunale enheter/brukere (…) Foretaket skal innenfor sine vedtatte 

økonomiske rammer skaffe til veie boliger i henhold til meldt behov (…)» 

Foretakets hovedfunksjon skal være å ivareta drift, vedlikehold og renhold ved kommunens 

formålsbygg, samt håndtere kontrakter om kjøp/salg og utleie av kommunale boliger, bygg og 

øvrige eiendommer. I tillegg har foretaket ansvaret for alle eiendomsrelaterte kommunale 

investeringsprosjekt, hvor ansvaret utledes ved blant annet bygging av skoler, barnehager og 

omsorgsbygg.12 

                                                                 
12 Arendal Eiendom KF sine hjemmesider: http://www.aekf.no/om-aekf/   

http://www.aekf.no/om-aekf/
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Arendal kommune og Arendal Eiendom KF inngikk i 2011 en rammeavtale som fastsetter 

prinsipper og retningslinjer for å sikre god samhandling.13 Rammeavtalen skal ifølge punkt 

1.1 være et redskap for gjennomføring av kommunens eiendomspolitikk, sikre 

hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting, og effektivt ivareta forvaltning, 

drift og vedlikehold. Rammeavtalen legger flere føringer tilknyttet foretakets virksomhet, og 

uttrykker blant annet at foretaket skal etablere en total kostnadsoversikt for hvert 

bygg/eiendom/anlegg, gi nødvendig kostnadsinnsyn, gjennomføre ENØK-tiltak og andre 

kostnadsreduserende tiltak, samt sørge for nødvendig funksjonalitet. 

 

Arendal Havn KF 

Etter vedtektenes § 1-2 «Formål- og ansvarsområde» skal Arendal Havn KF være 

kommunens havnefaglige organ, herunder ivareta de administrative og forvaltningsmessige 

oppgaver kommunen er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Etter vedtektenes 

formålsbeskrivelse § 1-2 skal havneforetaket på et overordnet nivå sørge for en: 

«… rasjonell og effektiv drift av havnen, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og 

forvalte havnevesenets eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best 

mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.»  

Arendal Havn KF har på vegne av Arendal kommune et lovpålagt forvaltningsansvar etter 

Havne- og farvannsloven § 9 hvor det heter at: «Kommunen har forvaltningsansvar og 

myndighet etter denne loven innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- 

og bygningsloven, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne loven.» Videre skal kommunen «sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i 

kommunens sjøområde», jf.  § 9 andre ledd. Paragrafen regulerer det lovpålagte 

forvaltningsansvaret til Arendal kommune, som i foretakets vedtekter et utdypet: 

«Havnestyret gis myndighet og har ansvaret for de oppgaver som tilligger kommunen etter 

Havne- og farvannsloven, og treffe avgjørelser i saker som følger av loven (…)», jf. § 2-3.  

Havnekapital er et begrep som omfatter den formuen som kommunale havner disponerer og 

eier, og som etter havne- og farvannsloven kun kan anvendes til havnerelatert virksomhet. Det 

er kun havner som er helt eller delvis eid av kommunen og som tidligere hadde en egen 

havnekasse før revidert havne- og farvannslov trådte i kraft i 201014, som omfattes av 

regelverket tilknyttet havnekapitalen.15 Havnekapitalen består av formuesmassen som tilhører 

havnekassen ved ikrafttredelse i 2010, inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift 

og anløpsavgift, samt verdier, inntekter og avkastning fra verdier i de førnevnte, jf. HFL § 47 

                                                                 
13 «Rammeavtale for eiendom, bygg og anlegg». Arendal kommune og Arendal Eiendom KF, vedtatt av Arendal 

bystyre 25.08.2011 (sak 104/11). Heretter omtalt «rammeavtalen» 
14 Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1/1-2010. Loven avløste «Lov om havner og farvann» av 1984 
15 Vista-rapport 2015/49, på bestilling fra KS & KS Bedrift «Regulering av havnekapital» s. 14.  
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første ledd. Havnekapitalen skal videre holdes regnskapsmessig fraskilt fra kommunens 

øvrige midler, jf. HFL § 47 andre ledd. 

Formålet med havnekapitalen er å sikre havnens konkurranseevne og videreutvikling, samt 

sikre at havnen ikke subsidierer annen kommunal virksomhet. Havne- og farvannsloven § 48 

første ledd regulerer bestemmelsene om forvaltning av havnekapitalen, og sier følgende: 

«Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, 

vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter 

bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og 

fremkommelighet i kommunens sjøområder.»  

For å påse at havnekapitalen anvendes på en korrekt måte, er det viktig å belyse hva som 

defineres som havnevirksomhet og havneformål. Definisjonen er etter loven hjemlet i § 48 

første ledd som er sitert ovenfor. Dette er en forholdsvis bred definisjon hvor det er mulig 

med flere tolkninger av hva som er lovlig.16 Havnevirksomhet defineres ytterligere som 

«tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning som retter seg mot fartøy, 

gods eller passasjerer i havnen», jf. HFL § 4, fjerde ledd. Overnevnte definisjoner på 

havnevirksomhet legger relativt utydelige og vage føringer for havnekapitalen, og skaper rom 

for tolkning for den enkelte kommune og havn. Det vil derfor kunne eksistere ulik 

praktisering ved bruk av havnekapitalen ved forskjellige havner, og avvikende tolkninger av 

hvilke havnerelaterte oppgaver som faller innunder eller utenfor lovens definisjoner.  

Kystverket kom i 2014 med en uttalelse vedrørende korrekt og lovlig anvendelse av 

havnekapitalen, gjennom pålegg til Halden kommune i forbindelse med lovstridig tolkning av 

havneformål.17 Kystverket omtaler definisjonen i HFL § 48 følgende: «Hvis en utgift ikke er 

omfattet av denne opplistingen, er det ulovlig å dekke denne med havnekapitalen.», og at den 

må ses i lys av lovens innledende definisjoner i HFL § 4. Kystverket har følgende tolkninger i 

forbindelse med havnevirksomhet:  

- Innunder begrepet drift kommer den løpende virksomheten som havn og som 

omlastingsterminal og tjenesteyting for dette formålet. 

- Med vedlikehold og utbedring menes løpende vedlikeholdsoppgaver og utbedring av 

skader og mangler på de områder under havnekapitalen eller andre forpliktelser. Med 

utbedring kommer tiltak for å ivareta sikkerheten for havnens brukere og omgivelser. 

- Utbygging og utvikling tar sikte på å forbedre havnen som omlastingsterminal, og for 

utvikling av konkurransedyktige transport- og logistikk-konsepter i havnen. 

                                                                 
16 Ibid s. 17 
17 Brev fra Kystverket til Halden kommune, 20.06.2014. Forhåndsvarsel om vedtak og pålegg – Havnekapital – 

Halden kommune, Østfold 
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For øvrig fremhever Kystverket at det i Ot.prp. nr. 75 (2007-2008)18 er presisert at blant annet 

småbåthavner faller utenfor havnedefinisjonen.  

 

Kommunens intensjon med foretakene  

Arendal Eiendom KF 

I forbindelse med budsjettvedtaket i 2008 ba bystyret rådmannen om å utrede en 

foretaksmodell for forvaltning av kommunens eiendommer. Bystyret gjentok bestillingen i 

mars 2009 hvor rådmannen utrykker at kommunen på tidspunktet ikke hadde en optimal 

forvaltning av den samlede eiendomskapitalen.19 Bystyret behandlet i november 2009 den 

endelige etableringen av Arendal Eiendom KF, og det ble beskrevet flere utfordringer i 

kommunen som et eiendomsforetak skulle kunne forbedre20. Rådmannen mente at 

forvaltningen av boligmassen var preget av manglende bærekraftig vedlikehold og 

utilstrekkelig sikring av inntekter. Rådmannen ønsket videre å få et sterkere faglig fokus og en 

sterke bedriftsøkonomisk tilnærming til vedlikehold og forvaltning av kommunale 

eiendommer. 

Intensjonen bak opprettelsen av foretaket var, ifølge rammeavtalen, at foretaket skulle være et 

redskap for gjennomføring av kommunes eiendomspolitikk, ved å sikre hensiktsmessige bygg 

for kommunen sin virksomhet og tjenesteyting, samt effektivt ivareta forvaltning, drift og 

vedlikehold av bygningsmassen. Foretaket skal drifte eiendommene profesjonelt og ivareta 

bygningene etter moderne metoder. Målet med denne organiseringen var blant annet å øke 

fokuset og bevisstheten rundt eiendomsmassen, for derved å oppnå reduserte kostnader på 

lang sikt.21  

Kommunen ønsket ved etableringen av foretaket å skape et klarere både internt og eksternt 

fokus på eierskap og vedlikehold av kommunale eiendommer. Rådmannen mente videre at en 

ny organisering av forvaltningsressurssene ville tydeliggjøre forventninger som foreligger til 

resultater på området, både i administrasjonen og politisk, jf. saksfremlegg i forbindelse med 

etableringsvedtaket.  Avslutningsvis i etableringsvedtaket ble det lagt noen tydelige føringer 

for foretaket. Det var avgjørende at det skulle innføres klare og forutsigbare avtaler med 

kommunens driftsenheter. Samhandling, både formelt og uformelt, mot rådhuset og andre 

enheter anses også som sentralt og viktig for en vellykket organisering gjennom kommunalt 

foretak.  

 

                                                                 
18 Ot. Prp. Nr. 75 (2007-2008). Om lov om havner og farvann. S. 151.  
19 Saksfremlegg 0038/09, behandlet i Arendal bystyre 26.03.2009, punkt 7. Saksbehandler Harald Danielsen 
20 Saksfremlegg 0124/09, behandlet i Arendal bystyre 19.11.2009. Saksbehandler Øystein Sangvik, heretter 

også omtalt som «etableringsvedtaket» 
21 Saksfremlegg i forbindelse med behandling av Rammeavtalen i bystyret 25.08.2011 (sak 104/11).  



  18 

 

Arendal Havn KF 

Arendal bystyre uttrykte tidlig et ønske om å organisere havnen gjennom den nye 

foretaksformen. I bystyret 21.06.1999 (sak 73/99) ble det gjort følgende vedtak: «Arendal 

havnevesen organiseres som et eget heleid kommunalt foretak, ref. nytt kapittel 11 i 

kommuneloven», og i 27.04.2000 (sak 9325/00) ble endelig etablering av Arendal Havn KF 

besluttet og vedtatt.22  

I rådmannens saksfremlegg til bystyret i forbindelse med etableringen av foretaket 

spesifiseres det at bystyret er overordnet foretaket, og at de har en vid kompetanse til å 

bestemme hvordan foretaket skal drives, spesielt gjennom sin myndighet til å vedta vedtekter 

og eventuelt endre disse. Videre legges det føringer tilknyttet «havnekassen», og konkretiserer 

at «en del spesifikke inntekter fra havnen og havnevirksomheten skal tilfalle havnekassen, og 

kan da bare anvendes til havneformål.», jf. saksfremlegg punkt C.  

I forhold til bystyrets føringer ved havnas planmyndighet er det ifølge etableringsvedtaket 

bystyret som er øverste planmyndighet i kommunen, også på områder som faller inn under 

havne- og farvannsloven. Det legges videre føringer om en god og tett dialog mellom 

kommunens generelle planarbeid og havnens oppgaver etter havne- og farvannsloven i 

forhold til «best mulig planlegging, utbygging og drift av havner». Kommunens intensjon 

med foretaket er for øvrig lagt til gjennom reguleringer i foretakets vedtekter. Ved 

etableringen av Arendal Havn KF var foretaksformen nylig implementert i kommuneloven, 

og det var derfor lite erfaringer og kunnskap Arendal kommune kunne forankre i diskusjonen 

ved etableringen. 

  

4.1.2. FAKTA 

Følgende kapittel vil redegjøre for foretakenes aktiviteter og drift for videre å kunne vurdere 

hvorvidt virksomheten samsvarer med kommunens intensjoner og hensikt med foretakene. 

Videre vil foretakenes ansvarsområder bli belyst ved blant annet en fremstilling av 

oppfatninger knyttet til havnekapitalen. 

Kommunale foretak betegnes innledningsvis av flere informanter som en velfungerende 

organisasjonsform, som skaper både større frihetsgrad og gir et tydeligere faglig fokus. Det 

beskrives videre som en god modell som stiller krav til at foretaket klarer å opprettholde en 

god balanse mellom kommunal identitet og autonomi. Daglig leder i Arendal Eiendom KF 

beskriver kommunale foretak som en effektiv organisasjonsform hvor: 

                                                                 
22 Saksfremlegg 9325/00, behandlet i Arendal bystyre 27.04.2000 ved saksbehandler Trond S. Berg, heretter 

også omtalt som «etableringsvedtaket» 



  19 

 

«Man får jobbet både forretningsmessig der det passer seg, men man har også 

samfunnsansvaret. Man er en del av kommunefamilien, men likevel mer selvstendige.»  

I forlengelse av dette beskrives det at kommunale foretak befinner seg mellom ytterpunktene 

av kommunale avdelinger og enheter på den ene siden og aksjeselskap på den andre siden. 

Rådmannen på sin side uttrykker at det ikke alltid er så lett for foretakene å huske at de er en 

del av kommunen. Det er derfor viktig for foretakene å være bevisst vedrørende denne 

balansen.  

 

Aktivitet og drift i foretakene  

Organiseringen av de to kommunale foretakene er relativt ulik både med hensyn til antall 

ansatte, omsetning og hvor lenge de har eksistert som foretak.  Det er også store ulikheter 

knyttet til drift og virksomhet ved begge foretakene, både innenfor aktivitetsnivå, målgruppe 

og økonomiske rammer. Arendal kommune har i prosessen med nye vedtekter sett det 

hensiktsmessig å utarbeide disse så likelydende og samordnet som mulig for begge 

foretakene. Rådmannens intensjon bak dette har vært å forenkle ordlyd, tydeliggjøre oppgave- 

og ansvarsdelingen, samt styrke og likestille foretakenes forhold til kommunen.  

Arendal Eiendom KF 

I strategidokumentet23 til Arendal Eiendom KF uttrykker foretaket følgende visjon: 

«AEKF skal være en konkurransedyktig og serviceorientert virksomhet innenfor de 

tjenestene vi skal levere. Vi skal være bevisst i vårt samfunnsansvar. 

Eiendomsforetaket skal forvalte verdiene som ligger i den kommunale 

eiendomsmassen til det beste for kommunens innbyggere.»  

Strategidokumentet fremstiller videre foretakets forretningsidé. Her legges det vekt på at 

foretaket skal sikre at kommunale tjenester skjer i en rasjonell og riktig bygningsmasse, samt 

at de skal tilrettelegge for boligbygging og næringsutvikling. Årsberetningen 2015 til Arendal 

Eiendom KF beskriver et foretak i positiv utvikling innen både økonomiske resultater og 

organisatoriske endringer gjennom kompetansestyrking og tiltak innen arbeidsmiljø24. 

Eiendomsforetaket er organisert i to avdelinger; eiendomsdrift og bolig og eiendomsutvikling, 

og har i tillegg ansvar for alle eiendomsrelaterte investeringsprosjekt i Arendal kommune.  

Virksomheten innenfor eiendomsdrift utfører primært drift, renhold og vedlikehold av den 

kommunale bygningsmassen. Foretaket beskriver på sine hjemmesider at de utfører den 

daglige driften av kommunens formålsbygg, kundehenvendelser og aktivt arbeid med 

                                                                 
23 Vedtatt strategidokument til Arendal Eiendom KF, integrert i årsberetning 2015 
24 Årsberetning Arendal Eiendom KF 2015  
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reduksjon av energiforbruk. Som en sentral del av avdelingens virksomhet foretas også 

vedlikeholdsoppgaver og renhold av kommunens formålsbygg og kommunale boliger.25  

Årsberetningen beskriver at bolig og eiendomsutvikling representerer kommunen som 

grunneier og er kontaktpunkt for alle henvendelser tilknyttet kommunal eiendom. Dette 

innebærer utøvelse av ansvar innen planlegging og utvikling av nye områder samt kjøp og 

salg av fast eiendom. Årsberetningen omtaler aktivitetsnivået i avdelingen som godt, hvor 

foretaket solgte bygg, boliger og eiendom for 54,5 millioner kroner i 2015.  

Virksomheten i Arendal Eiendom KF er preget av store økonomiske verdier, hvor det 

eksempelvis i 2016 var budsjettert med 324 millioner kroner i driftsinntekter. I foretakets 

virksomhetsplan 201626 og budsjett lagt frem for bystyret, orienteres det om at Arendal 

Eiendom KF i 2016 foretar en ekstraordinær overføring til Arendal kommune på 3 millioner 

kroner. Bakgrunnen for dette er beskrevet i saksfremlegget i budsjettet som en aksept fra 

foretaket at Arendal kommune er i en dramatisk økonomisk situasjon som de blir påvirket av. 

I forlengelse av dette reduserte AEKF i tillegg husleie med 2 millioner kroner på Sør Amfi.27 

Daglig leder beskriver at kommunens økonomiske situasjon har påvirket hele den kommunale 

familien, og at dette følgelig har vært krevende for eiendomsforetakets virksomhet. Likevel 

presiserer daglig leder at foretaket som helhet inngår i kommunefamilien i både oppgangs- og 

nedgangstider, og at det er avgjørende med et godt samarbeid med kommunen. 

I forlengelse av balansen mellom selvstendighet på den ene siden og samhandling og 

tilhørighet til kommunen på den andre siden, forklarer daglig leder at det kreves at han klarer 

å balansere og utøve begge sider etter beste skjønn. Han mener det krever at en jobber aktivt i 

markedet opp mot kundene, men også at man har god kjennskap til kommunen som helhet. 

 

Arendal Havn KF 

Arendal Havn KF uttrykker en visjon og mål om å være:  

«Et regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere (…) Havnen skal legge til rette 

for offshorerelatert virksomhet ved å tilby infrastruktur, håndteringsutstyr og arealer i 

tilknytning til kaifront. Havnen på Eydehavn skal gi næringslivet i regionen et 

prisgunstig og effektiv havnealternativ er det oppnås fortrinn gjennom lavere 

transport-, lager- og håndteringskostnader.»28 

Arendal Havn KF betegner seg selv som en kommersiell virksomhet, ved at de ikke mottar 

tilskudd eller overføringer fra kommunen, men får alle sine inntekter fra næringslivet og 

                                                                 
25 http://www.aekf.no/eiendomsdrift/ 
26 Virksomhetsplan 2016 Arendal Eiendom KF. Vedtatt i Arendal bystyre 03.03.2016 (sak 29/16) 
27 Behandlet i Arendal bystyre 10.12.2016 (sak 221/15) Budsjett 2016 Arendal Eiendom KF 
28 Arendal Havn KF sine hjemmesider. http://arendalhavn.no/arendal-havn/visjon/  



  21 

 

private kunder. Ifølge «Virksomhetsplan 2016» for Arendal Havn KF29 samt foretakets 

hjemmesider omfavner driften og virksomheten til havneforetaket et bredt spekter av ulike 

oppgaver. Virksomhetsplanen legger frem at foretaket skal ta initiativ til økt aktivitet, 

verdiskapning, arbeidsplasser og ny-etablering på havne- og industriområdet.  

Havneforetakets drift omfatter blant annet virksomhet innen Industri og trafikkhavn samt 

Rigg og prosjekthavn. Strategiplanen 2015-202030 omtaler dette under «Trafikkhavn 

Eydehavn», som er dividert i rigghavn, ro-ro havn, bulkhavn, godsoverføring, utleie av bygg 

og areal samt containerhavn. Strategiplan 2015-2020 er en detaljert redegjørelse og strategi 

for havneforetakets virksomhet og aktivitet de kommende årene. Planen er ikke behandlet i 

bystyret, men anvendes som et internt styringsdokument. Eiendomsutvikling har i tillegg 

utgjort en sentral del av havneforetakets aktiviteter i område Eydehavn, i form av 

eiendomskjøp og oppbygning av lokaler til utleie for aktører ved havna.  

Arendal Havn KF har i forlengelse av dette flere omfattende aktiviteter ved sin virksomhet 

ifølge strategiplanen. Foretaket eier blant annet kaier og bygninger hvor det drives utleie til 

Arendal Fiskemottak AS. Videre utgjør småbåthavnene en stor del av havneforetakets 

virksomhet, hvor så mange som 1500 kommunale båtplasser leies ut av havneforetaket ifølge 

årsberetningen 2015. Gjestehavnen i Arendal er også en essensiell del av foretakets 

virksomhet, og har bidratt til leieinntekter for foretaket fra over 5300 båtovernattinger i 2015. 

Videre har gjestehavnen resultert i prosjekter som utbygging av flytende svømmebasseng, 

flytende velværebygg og garderobebygg samt drift av restauranten «Arendal Gjestehavn 

spisested». Arendal Havn KF driver i tillegg til overnevnte virksomhet også med 

cruisebåthavn samt administrering av anløpssteder for hurtigbåt og lokal ferjetrafikk. 

Aktivitetene innenfor havneforetakets virksomhet er både sammensatt og mangfoldig, men 

skildres av styreleder som positivt. Han mener det aldri hadde vært et aktivitetsnivå av slik art 

dersom de ikke hadde vært organisert som et kommunalt foretak.  

Daglig leder, heretter omtalt havnefogden, mener foretaket er et instrument for bystyret som 

skal sikre næringsetableringer, verdiskapning og arbeidsplasser. Han beskriver videre at 

havneforetaket har hatt en suveren utvikling de siste årene, og at de som kommersiell enhet 

tjener penger, og hvor ingenting av deres inntekter er overføringer fra kommunen.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
29 Virksomhetsplan 2016 Arendal Havnevesen KF. Vedtatt i Arendal bystyre 03.03.2016 (sak 29/16) 
30 Strategiplan 2015-2020 Arendal Havn KF, også omtalt «strategiplanen» 
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Regnskapstall fra Arendal Havn KF viser at inntektene i perioden omtrent har doblet seg fra 

2011-201631:  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arendal Havnevesen 5 224 658 6 181 329 6 471 699 8 512 532 11 023 159 15 259 532 

Småbåthavn 5 007 743 6 498 464 5 637 032 5 793 099 5 995 546 5 940 799 

Gjestehavn 1 334 968 1 587 782 1 719 883 1 695 075 2 023 225 1 815 924 

Kiosk 188 709 181 714 460 540 177 692 374 664 201 293 

Gjestehavna spisested       764 777 0 449 848 

Totalt 11 756 078 14 449 289 14 289 154 16 943 175 19 416 594 23 667 396 

Det er i hovedsak inntektene som er ført på ansvaret «Arendal Havnevesen» som har økt mest 

i perioden, og har stått for nærmere 65 % av de totale inntektene til havneforetaket pr. 

november 2016. Ansvaret «Arendal Havnevesen» er en samlebetegnelse på flere 

inntektskilder. De største postene innenfor dette ansvaret i 2016 er konto leieinntekter 

bygninger (ca. 4,7 mill. kroner), leieinntekter areal (ca. 2,2 mill. kroner) og Strøm, vann, 

renovasjon havn (2,2 mill. kroner)32. Inntektene fra småbåthavn og gjestehavn er mer stabile. 

Dette synliggjøres blant annet ved at småbåthavnene stod for ca. 42 % av inntektene i Arendal 

Havn KF i 2011, mens de i 2015 stod for ca. 30 % av de totale inntektene.  

 

I refleksjoner om foretaksmodellen som effektiv organisering av havnen, uttrykker 

havnefogden et tydelig ønske om organisering gjennom aksjeselskap spesielt for de rene 

kommersielle delene. Han mener likevel foretaket føler seg som en del av kommunen. 

                                                                 
31 Oppslag fra Agresso regnskap datert 17.11.2016. Bokførte inntekter per ansvar 
32 Konto 16500, 16505 og 16223 
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Havnefogden omtaler foretaket som ganske særegent ved at de er et kommersielt foretak og 

med dette får sine inntekter fra eksterne aktører. Med dette forankret fremstiller havnefogden 

foretaket som en liten til ingen risikofaktor for kommunen, begrunnet med at de får sine 

inntekter fra eksterne aktører og har sikkerhet gjennom store verdier i dagens eiendeler og 

kontrakter.  

Rådmannen uttrykker på sin side at det hele veien har vært en selvstendighetslinje fra 

havnevesenets side, og beskriver følgende: 

«Fortsatt helt frem til dags dato har det vært en underlig holdning, mest tydelig blant 

havnestyrets medlemmer, at økonomi i havnevesenet er helt uproblematisk og ingen 

risiko. Risikoforståelsen i havnevesenets regi sliter jeg veldig med å få inn.» 

Selvstendighetslinjen rådmannen fremstiller viser til foretakets selvstendige økonomi. 

Vedrørende dette uttrykker Havnefogden at det i noen grad kan virke som om kommunen 

ønsker å underkommunisere det forhold av havnen selv står for og er ansvarlig for sine 

investeringer. Det er ifølge havnefogden foretaket selv som står ansvarlig og betjener sine 

finanskostnader, helt utenom kommunens frie midler. 

 

Kommunens intensjoner og føringer 

Ved etableringen av Arendal Eiendom KF i 2010 var foretaksmodellen en anerkjent og 

velanvendt organisasjonsform, og bystyret i Arendal kommune kunne ved utformingen dra 

nytte av 10 års erfaring med havneforetaket. Rådmannen beskriver at han ved etableringen 

hadde en forventning om at kommunen skulle få en mer profesjonell boligforvaltning. 

Resultatet mener rådmannen har vært positivt, og at de nå har oppnådd en mer profesjonell 

eiendomsforvaltning enn de hadde tidligere.  

Tidligere var det en mye mer fragmentert organisering av eiendomsforvaltningen i Arendal 

kommune, og daglig leder av Arendal Eiendom KF beskriver at det er et helt annet og bedre 

system nå enn det var tidligere. Som tidligere kommunalsjef skildrer daglig leder tydelige 

forskjeller på dagens organisering: 

«Aktiviteten er nå organisert på en mye mer hensiktsmessig måte enn tidligere. Det er 

kortere beslutningsveier og et tydeligere ansvar.» 

Dette kommuniseres også av styreleder hvor han forteller at foretaket fungerer godt. Før 

etableringen så styreleder at kommunen ikke klarte å forvalte eiendom og bygningsmasse på 

en hensiktsmessig måte, men at foretaket raskt viste gode resultater og har levert dette siden.  

Rammeavtalen mellom Arendal kommune og Arendal Eiendom KF legger klare føringer for 

foretakets virksomhet og drift, og hvilke forpliktelser og ansvarsområder dette medfølger. 

Bystyret legger gjennom rammeavtalen føringer for samhandling mellom kommunen, 

brukerne (enhetene) og foretaket, og detaljregulerer kommunens eiendomsforvaltning. I 
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rådmannens utkast til nye vedtekter er det til hensikt å tydeliggjøre skillet mellom foretakets 

formål og oppgaver. Vedtektsforslaget legger dermed mere klare føringer for hva som er 

foretakets formål og hva som er oppgaver, noe rådmannen mener er ganske uklart ved dagens 

vedtekter33. I vedtektsforslagets § 3 om foretakets oppgaver vises det for øvrig til 

rammeavtalen for nærmere regulering av dets oppgaver. I forbindelse med daglig leders 

oppfattelse av utkast til nye vedtekter ser revisjonen lite innvendinger. Det oppfattes ikke som 

vesentlig store endringer som foreslås ifølge daglig leder, hvor han mener at forslaget ikke vil 

endre oppgaveporteføljen eller være til hinder for en videre utvikling.  

Arendal havn KF ble etablert som kommunalt foretak relativt tidlig, sett hen til ikrafttreden av 

kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak 1/1-2000. I rådmannens saksfremlegg 

til nye vedtekter formuleres det at dagens vedtekter er omfattende, og til dels uklare. Flere 

bestemmelser er gjentagelser fra loven, og de gir rom for tolking utover det som er nødvendig. 

Dagens vedtekter er heller ei tilpasset ny havne- og farvannslov34, ved at flere bestemmelser i 

vedtektene henviser til paragrafer hjemlet i den opphevede loven.  

Ved etableringen beskriver rådmannen en situasjon der havnestyret var helt autonomt, og at 

det derfor var viktig for kommunen å få et tydeligere eierskap. Da havneforetaket ble etablert 

forklarer styreleder at bystyret ga tydelige føringer for hva foretaket skulle drive med. 

Bystyret bestilling omhandlet ifølge styreleder at de skulle drive med både gjestehavn, 

kommunale båtplasser, kommunalt fergeleie, samt bygge opp Eydehavn. I lys av dagens 

virksomhet opplever styreleder at de oppfyller bestillingen og mandatet som ble gitt ved 

etableringen av foretaket.  

Havnefogden uttrykker at formål og oppgaver for havneforetaket i forslaget til nye vedtekter 

har fått helt feil fokus i forhold til hva det burde være. Han presiserer at det foreligger 

utfordringer knyttet til kommunens ønsker om detaljstyring i nye vedtekter, og at det bør være 

et større fokus på havnens oppgaver, formål og eventuelle begrensninger i forhold til 

myndigheten innenfor havn.  

I havnefogdens innspill til diskusjon i havnestyret ved behandling av nye vedtekter, stiller han 

spørsmål ved rådmannens utkast til formålsbeskrivelse. Rådmannen foreslår at foretakets 

formål skal være å sørge for en «effektiv, velfungerende og rasjonell drift av havneanlegg og 

tilhørende eiendommer, og fremstå som et konkurransedyktig havne- og trafikknutepunkt for 

regionen.», jf. vedtektsforslaget § 2. Havnefogden stiller spørsmål om hvorvidt etablering og 

drift av småbåthavn og gjestehavn er et formål da dette ikke defineres av rådmannen i 

vedtektsforslaget. Videre settes det spørsmålstegn ved om havneforetaket skal ta initiativ i 

forhold til verdiskapning og bedriftsetablering da dette heller ei omtales av rådmannen i utkast 

til nye vedtekter. 

                                                                 
33 Utkast til saksfremlegg fra rådmannen i forbindelse med behandling av nye vedtekter  
34 Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1/1-2010. Loven avløste «Lov om havner og farvann» av 1984 
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Havnefogden stiller seg videre kritisk til forslaget om foretakets oppgaver, hvor rådmannen 

har foreslått at bystyret kan overføre andre kommunale oppgaver til foretaket som ikke er 

lovbestemte oppgaver gjennom havne- og farvannsloven, jf. vedtektsforslaget § 3. 

Havnefogden uttrykker at bestemmelsen er svært vid, og at havnen trenger forutsigbarhet for 

å løse sine oppgaver. 

 

Havnestyret har på nåværende tidspunkt35 ikke utarbeidet og oversendt endelig uttalelse til de 

nye vedtektene, men i havnefogdens innspill til diskusjon til styresaken stilles det kritiske 

bemerkninger til rådmannens forslag til nye vedtekter. 36  

 

Ansvarsområder  

I samtlige intervjuer omtales usikkerhet rundt ansvarsområder innen nærings- og 

eiendomsutvikling for de to foretakene. Det pågår et samarbeid mellom daglig leder i både 

Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF i den hensikt å rydde i uklarhetene ved 

overlappende ansvarsområder innen eiendomsutvikling. Daglig leder i eiendomsforetaket 

mener at Arendal Havn KF kan være eiendomsutvikler på de eiendommene som har en 

naturlig og direkte tilknytning til havnerelatert virksomhet. Det menes likevel at kommunens 

kompetanse på drift og eiendomsutvikling skal ligge hos Arendal Eiendom KF, og at det er de 

som skal forvalte eiendommene kommunen besitter på de områdene som ikke er direkte 

tilknyttet havnen.  

Styreleder i eiendomsforetaket bekrefter disse uklarhetene og skildrer at det er flere kokker 

som går i bena på hverandre uten god nok kjennskap til hverandres ansvarsområder. Det ytres 

et ønske om at kommunen i større grad burde definere tydeligere rammer for hvem som har 

ansvar for hva. Styreleder i Arendal Havn KF understøtter dette ved å mene at ansvarsområdet 

til havna kan diskuteres, og at det stilles spørsmål med hvor langt oppe på land havneforetaket 

egentlig skal operere. Han uttrykker likevel en tilfredshet med hvordan havnen drives ved 

dagens løsninger. Rådmannen uttrykker positiv holdning til hva havnen i dag får til, men 

presiserer viktigheten at de kun driver nærings- og eiendomsutvikling på områder med direkte 

tilknytning til havnen. 

 

Havnekapitalen  

Bestemmelsene knyttet til havnekapitalen har til hensikt å sikre at midler som innkreves til 

drift av havnen ikke skal anvendes til andre formål i kommunen enn havneformål. 

Havnekapitalen skal utgjøre en beskyttelse av inntekter fra havnevirksomheten, og sikre at 

utgående midler kun benyttes til havneformål. Generelt foreligger det ulike tolkninger 

                                                                 
35 Ved rapportens ferdigstillelse i overgangen november/desember 2016 
36 Saksfremlegg ved innkalling til havnestyret 16.11.2016, sak 37-16 Forslag til nye vedtekter Arendal Havn KF. 

Offentlig dokumenter sendt til rådmann, ordfører og tilgjengelige på foretakets nettsider 
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omkring havnekapitalen, og hva som faller innenfor og utenfor definisjonen av 

havneformål/havnevirksomhet. Grunnet ulik tolkning av havne- og farvannslovens 

bestemmelser, er det derfor også ulik praktisering og anvendelse av havnekapitalen blant ulike 

havner.  

Rådmannen beskriver et behov for en rydding innenfor havnekapitalen, og har dermed i 

forslag til nye vedtekter valgt å legge føringer overfor havneforetaket vedrørende anvendelse 

av havnekapitalen. Utkastet til nye vedtekter, jf. § 3, regulerer at bystyret kan overføre andre 

kommunale oppgaver til havneforetaket som ikke følger av havne- og farvannsloven. Videre 

ligger det forslag om at bystyret skal avgjøre om en oppgave er innenfor havneformål etter 

loven, og derved tilhører havnekapitalen eller ei. Vedrørende småbåthavner, 

eiendomsutvikling og annen aktivitet uttrykker rådmannen viktigheten av å holde dette 

økonomisk adskilt får å unngå kryssubsidiering og at kommunens midler ikke skal bli innelåst 

i havnekapitalen. I forhold til havneforetakets aktivitet ved næringsutvikling sett i lys av 

havnekapitalen presiserer rådmannen følgende: 

«Må være helt tydelige på at hvis en tjener penger her så er det kommunens inntekter, 

det er ikke da havnekassen som skal fylles opp med et eventuelt overskudd. Må ha en 

krystallklar forståelse av det.» 

Revisjonen har observert at det foreligger ulike oppfatninger og tolkninger av hva som 

defineres som havnevirksomhet, og følgelig hvilke formål som faller innunder 

havnekapitalen. Havnefogden mener havnekapitalen skal sikre at kommunen ikke kan tappe 

havnen for midler, og at disse skal holdes klart adskilt fra kommunens midler. Styreleder i 

Arendal Havn KF uttrykker at havnekapitalen burde være der den er i dag. Ved etableringen 

av havneforetaket beskriver styreleder at havnen da fikk i oppgave av bystyret om å drive med 

havneformål. Det å eksempelvis kunne legge til rette for at aktører kunne etablere seg i havna 

tolket dermed foretaket som et havneformål beskriver styreleder.  

Havnefogden uttrykker at bystyret er suverene til å definere noe som havnevirksomhet, og at 

havnekapitalen da skal anvendes til dette. Han presiserer at dersom bystyret velger å legge en 

oppgave til havneforetaket, eksempelvis ansvaret for småbåthavner, så defineres småbåthavn 

dermed som havnevirksomhet.  

 «Havneformål er det bystyret som definerer, ingen andre.»  

Havnefogden mener likevel det ikke er like lett for bystyret å reversere en slik føring. Han 

skildrer at dersom bystyret har definert en oppgave for havna så vil ikke bystyret stå fritt til å 

rive dette ut igjen, og at bordet fanger. I forlengelse av dette uttrykker havnefogden: 

«Når bystyret har bestemt at oppgaver som ikke direkte er beskrevet som havneformål 

etter loven, allikevel tillegges havnens ansvar og det benyttes midler fra 

havnekapitalen, f.eks. småbåthavner, gjestehavn, kommunale brygger osv. da er denne 
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oppgaven å anse som en del av havnens virksomhet og bestemmelsene vedrørende 

havnekapitalen er gjeldende også for disse områdene.»  

I saksinnkallingen til styremøte i Arendal Havn KF 16.11.201637 presenterer havnefogden i 

tillegg et annet syn på saken i forbindelse med behandling av nye vedtekter. Havnefogdens 

synspunkter fremkommer gjennom hans «innspill til diskusjon» i form av kommentarer til de 

enkelte paragrafene i nye vedtekter. I forbindelse med kommentarer til vedtektsforslagets § 3, 

om bystyrets myndighet til å definere havnevirksomhet og hva som derved tilhører 

havnekapitalen, skriver han: 

«Bystyret har ikke kompetanse til å avgjøre dette. Dersom dette utkastet til 

formålsbestemmelse blir stående vil den trolig være i direkte strid med havne- og 

farvannsloven.» 

Havnefogden uttrykker videre at det kun er departementet som har kompetanse til å fastsette 

hva havnekapitalen kan brukes til, og at rådmannens forslag til nye vedtekter derfor trolig er i 

strid med havne- og farvannsloven (HFL)38.  

I følge rådmannens utkast til saksfremlegg for nytt vedtektsforslag formuleres det at bystyret 

er eier av all havnevirksomhet og ansvarlig for at kommunens plikter etter loven følges. Det 

er bystyret som har ansvar for å sikre at forvaltningen av havnekapitalen skjer i tråd med 

loven. Saksfremlegget refererer videre til at havneforetaket i dag har oppgaver og ansvar for 

tjenester som følger direkte av havne- og farvannsloven, men at de i tillegg har en rekke andre 

oppgaver som ikke er havneformål og derved rene kommunale oppgaver. 

Det er for øvrig vesentlig å bemerke at regjeringen oppnevnte et utvalg august 2016 som skal 

fremme forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalgets mandat fra regjeringen er å vurdere 

lovens tekniske kvalitet og det materielle innholdet, hvor den særlige reguleringen av 

havnekapitalen vil være et sentralt tema i vurderingene av den kommunale 

havnevirksomheten. Utvalget skal avgi sin rapport i desember 2017.39 Det er likevel ikke 

beregnet at ny lov forventes å tre i kraft før tidligst 2020 med bakgrunn i høringsrunder, 

vurderinger og kommentarer fra departementet og regjeringen.  

 

 

 

 

 

                                                                 
37 Saksfremlegg ved innkalling til havnestyret 16.11.2016, sak 37-16 Forslag til nye vedtekter Arendal Havn KF. 
Offentlig dokumenter sendt til rådmann, ordfører og tilgjengelige på foretakets nettsider 
38 Havne- og farvannsloven § 48 lyder følgende: «Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette 
hva havnekapitalen kan brukes til» 
39 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/effektiv-og-sikker-sjotransport-regjeringen-ber-om-forslag-til-ny-
havne--og-farvannslov/id2508911/  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/effektiv-og-sikker-sjotransport-regjeringen-ber-om-forslag-til-ny-havne--og-farvannslov/id2508911/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/effektiv-og-sikker-sjotransport-regjeringen-ber-om-forslag-til-ny-havne--og-farvannslov/id2508911/
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4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Arendal kommunes to foretak er ganske ulike sett hen til størrelse, aktiviteter og forhold rundt 

etablering. Det er likevel viktig at de to foretakene, uavhengig av sine ulikheter, klarer å 

opprettholde en god balanse mellom kommunal identitet og selvstendighet. For å opprettholde 

denne balansen er det en vesentlig faktor at foretakenes aktivitetsnivå samsvarer med 

kommunens forventninger og intensjoner, slik at ikke selvstendigheten har en negativ 

påvirkning på den kommunale tilhørigheten. 

Arendal kommune som øverste eier har et økonomisk ansvar overfor foretakene gjennom 

både forpliktelser samt ansvar for eventuelle underskudd. Foretakenes uavhengighet 

begrenses ytterligere ved at de er integrert i de kommunale budsjettene, og at alle større 

beslutninger skal behandles av bystyret. Sett hen til foretakenes kommunale identitet kontra 

deres selvstendighet har revisjonen registrert noen ulikheter mellom de to foretakene.  

I Arendal Eiendom KF uttrykker både daglig leder og styreleder gjennomgående at den 

kommunale tilhørigheten står sterkt. Daglig leder understreker at foretaket som helhet inngår i 

den «kommunale familien», og at det er avgjørende med et godt samarbeid med kommunen. 

Foretakets kommunale tilhørighet kommer videre til uttrykk gjennom den ekstraordinære 

overføringen i 2016 fra foretaket til kommunen, i forbindelse med Arendal kommunes 

økonomiske situasjon. Dette tilfellet beskriver daglig leder som krevende for foretaket, men 

han bevisstgjør det faktum at de er en del av den kommunale familien i både oppgangs- og 

nedgangstider.  

Revisjonen registrerer at det foreligger ulikheter mellom Arendal Eiendom KF og Arendal 

Havn KF når det gjelder foretakets syn på selvstendighet og kommunal tilhørighet. 

Rådmannen uttrykker en tydelig oppfatning på havneforetakets selvstendighetslinje, hvor han 

beskriver at det har vært en underlig holdning i forhold til foretakets risikoforståelse. 

Havnefogden uttrykker på sin side at de som et kommersielt foretak utgjør ingen risikofaktor 

for kommunen, sett hen til deres økonomiske verdier og inntekter fra eksterne aktører. 

Revisjonen oppfatter at havnefogden gir tydelig uttrykk for en selvstendighetsholdning, da 

han blant annet beskriver at havneforetaket selv står ansvarlig og betjener sine kostnader helt 

uavhengig av kommunens midler. Oppsummert opplever revisjonen at Arendal Eiendom KF 

uttrykker en mer tydelig oppfattelse av sin kommunale tilhørighet enn Arendal havn KF.  

 

Organisering og drift i Arendal Eiendom KF 

Før etablering av Arendal Eiendom KF mente rådmannen at forvaltningen av boligmassen var 

preget av manglende vedlikehold og utilstrekkelig sikring av inntekter. Det var ønskelig å få 

til et sterkere og mer samlet faglig fokus, med en bevisstgjøring av den kommunale 

eiendomsmassen. Ved etablering av eiendomsforetaket var det derfor ønskelig for kommunen 

å skape et klarere fokus på eierskap og vedlikehold av kommunens eiendommer. Revisjonen 



  29 

 

registrerer at flere informanter omtaler eiendomsforetaket som vellykket og positivt, hvor 

rådmannen mener de har oppnådd en mye mer profesjonell eiendomsforvalter enn før 

etablering. Fra en tidligere fragmentert organisering av eiendomsforvaltningen, beskrives det 

at Arendal kommune gjennom foretaket har fått en mer hensiktsmessig organisering med 

kortere beslutningsveier og et tydeligere ansvar.  

Rammeavtalen mellom Arendal Eiendom KF og Arendal kommune er et verktøy for 

kommunen som legger klare føringer over foretakets virksomhet og drift, med tydelige 

rammer for forpliktelser og ansvarsområder dette medfølger. Revisjonen anser rammeavtalen 

som et godt verktøy for kommunens mulighet til å legge føringer over foretaket. Med en slik 

avtale bevares de overordnede føringene i vedtektene, og de mer detaljerte føringene reguleres 

i rammeavtalen.  

Revisjonen observerer tydelig samsvar mellom kommunens opprinnelige intensjon og hensikt 

med foretaket, og foretakets faktiske aktiviteter og drift av sin virksomhet. Rådmannen har i 

forbindelse med utforming av nye vedtekter, ønsket å tydeliggjøre skillet mellom foretakets 

formål og oppgaver. Dette mener rådmannen er ganske uklart ved dagens vedtekter, og ønsker 

derfor å legge tydelige føringer ved dette. Revisjonen har ikke inntrykk av at endringen er en 

følge av at foretaket har beveget seg utover sitt mandat, men heller for å forbedre uklarhetene 

slik at det foreligger klare føringer fra kommunens side.  

Etter revisjonens oppfatning er Arendal Eiendom KF et velfungerende foretak med et 

aktivitetsnivå i henhold til sitt mandat som eiendomsforvalter for Arendal kommune. Det 

foreligger tydelige føringer fra kommunen gjennom utarbeidet rammeavtale og vedtekter, og 

revisjonen observerer at foretakets organisering og drift i stor grad samsvarer med 

kommunens intensjoner. Revisjonen bemerker at Arendal kommune ved etableringen av 

foretaket hadde 10 års erfaring med havneforetaket, noe som kan ha påvirket og bidratt til en 

bedre prosess ved utformingen av eiendomsforetaket.   

 

Organisering og drift i Arendal Havn KF 

Ved etableringen av Arendal Havn KF i år 2000 var det lite erfaringer og kjennskap til 

foretaksmodellen, og kommunens intensjoner ble i hovedsak formulert gjennom foretakets 

vedtekter. Havneforetaket skal utgjøre kommunens havnefaglige organ, og ivareta de 

oppgaver kommunen er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Vedtektene legger overordnede 

føringer for foretakets ansvar, men det foreligger lite detaljreguleringer vedrørende foretakets 

oppgaver og drift utenom havne- og farvannslovens bestemmelser.  

Gjennom vedtektene legges det føringer gjennom at foretaket skal sikre en rasjonell og 

effektiv drift av havnen, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnevesenets 

eiendommer. Formålet er videre å fokusere på en best mulig ressursutnyttelse for havnens 

brukere og kommunen. Etter revisjonens oppfatning trekkes foretakets rolle og oppgaver noe 

lenger i foretakets mål og visjon. Havneforetakets egen visjon formulerer at de skal være et 
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regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere, de skal tilrettelegge for offshorerelatert 

virksomhet, og havnen skal gi næringslivet et prisgunstig og effektivt havnealternativ. I 

forlengelse av dette beskriver havnefogden at foretaket er et instrument for bystyret i å sikre 

næringsetableringer, verdiskapning og arbeidsplasser.   

Revisjonen bemerker at havneforetakets virksomhet og drift består av mange omfattende og 

ulike aktiviteter og oppgaver, og det foreligger ulike oppfatninger hos informantene hvorvidt 

all aktivitet burde inngå i havneforetakets virksomhet. Havnefogden beskriver en suveren 

utvikling de senere årene, noe som også vises gjennom tidligere fremvist tabell hvor en ser at 

foretakets inntekter nærmest har doblet seg fra 2011-2016. Foretakets utvikling og 

aktvitetsnivå beskrives av samtlige informanter som positivt både for foretaket isolert sett og 

som en positiv effekt på kommunen som helhet.  

Den største inntektskilden til Arendal Havn KF er som fremstilt i tidligere modell, innenfor 

ansvaret «Arendal Havnevesen». Dette er en samlebetegnelse på flere inntektskilder 

hovedsakelig innenfor det strategiplanen betegner som «Trafikkhavn Eydehavn». 

Leieinntekter fra bygninger og areal står for i underkant av halvparten (6,9 mill. kroner) av 

denne inntektsposten pr. november 2016. Dette er en stor andel av havneforetakets 

virksomhet, og det er uklart for revisjonen hvor mye av denne aktiviteten som har direkte 

tilknytning til havnevirksomhet.  

I forbindelse med utleie av bygninger og areal blir det i samtlige intervjuer stilt spørsmål ved 

eiendomsutviklingen til havneforetaket. Styreleder mener ansvarsområdet til havnen kan være 

gjenstand for diskusjon, og at en må vurdere hvor langt oppe på land foretaket egentlig skal 

operere før det er Arendal Eiendom KF sitt ansvarsområde. Rådmannen på sin side uttrykker 

en positiv holdning til havneforetakets aktivitet, men presiserer hvor viktig det er at de kun 

driver eiendomsutvikling på områder med direkte tilknytning til havnen. Revisjonen 

registrerer at flere informanter uttrykker et ønske om at kommunen bør definere tydeligere 

rammer for de ulike ansvarsområdene, slik at ikke det forekommer uklarheter om hvem som 

har ansvar for hva. Revisjonen anser det likevel som positivt at det pågår et samarbeid mellom 

daglige ledere i begge foretakene, i hensikt å rydde i noe av uklarhetene ved overlappende 

ansvarsområder innen eiendomsutvikling. 

Havnekapitalen omfatter den formuen havneforetaket disponerer og eier, og som etter 

Havne- og farvannsloven kun kan anvendes til «havnevirksomhet». Revisjonen opplever at 

det foreligger ulike oppfatninger og tolkninger når det gjelder hvilke aktiviteter som faller 

innunder «havnevirksomhet» og derved tilhører havnekapitalen. Rådmannen mener det 

foreligger et behov for en rydding innenfor anvendelse av havnekapitalen, og har i forslag til 

nye vedtekter utarbeidet bestemmelser som gir bystyret myndighet til å definere om en 

oppgave faller innunder «havnevirksomhet».  

Havnefogdens tolkning av havnekapitalen innebærer at så fremt bystyret velger å legge en 

oppgave til havneforetaket, så er denne aktiviteten å regne som «havnevirksomhet» og 
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havnekapitalens midler kan dermed anvendes. Rådmannen presiserer på sin side viktigheten 

av å holde småbåthavner, eiendomsutvikling og annen aktivitet økonomisk atskilt. Dette for å 

unngå kryssubsidiering og at kommunens midler ikke skal bli innelåst i havnekapitalen. 

Rådmannen beskriver videre at det må foreligge en krystallklar forståelse fra havneforetakets 

side at dersom de tjener penger, er dette kommunens inntekter og ikke havnekapitalen som 

skal fylles opp med eventuelt overskudd.  

Revisjonen stiller spørsmål ved havnefogdens motstridende uttalelser vedrørende bystyrets 

myndighet i forbindelse med havnekapitalen. Gjennom intervjuer beskriver havnefogden 

bystyret som suverene til å definere havneformål og havnevirksomhet. I forbindelse med 

saksinnkallingen til havnestyret 16.11.201640 formulerer derimot havnefogden at bystyret ikke 

har kompetanse til å definere havnevirksomhet og avgjøre hva som tilhører havnekapitalen. 

Videre uttrykker havnefogden at dersom rådmannens utkast til vedtekter blir stående, vil 

bestemmelsen trolig være i direkte strid med Havne- og farvannsloven.  

Rådmannen beskriver at foretaket i dag har oppgaver og ansvar for tjenester som følger 

direkte av havne- og farvannsloven, men at de i tillegg har en rekke andre oppgaver som ikke 

er havnevirksomhet og derved rene kommunale oppgaver. Småbåthavn, gjestehavn, kiosk og 

spisested utgjør en stor andel av havneforetakets aktiviteter, og tilsvarer hele 55 % av 

foretakets inntekter pr. november 2016, jf. tabell i kap. 4.1.2. Det foreligger ulike tolkninger 

blant foretaket og kommunen på hvorvidt disse aktivitetene faller innenfor eller utenfor 

bestemmelsene om havnekapitalen, men sett hen til Kystverkets tolkninger kan det stilles 

spørsmål ved om en del av disse aktivitetene faller utenfor lovens definisjoner.  

Etter en helhetlig vurdering ser revisjonen behov for å gjøre en oppklaring i skillet mellom 

havnevirksomhet slik loven definerer det, og annen kommunal virksomhet og oppgaver som 

bystyret kan tillegge havnen. Det er for øvrig vesentlig å bemerke seg at regjeringen skal få 

fremlagt forslag til ny havne- og farvannslov i desember 2017, hvor særlig regulering av 

havnekapitalen skal vurderes. Revisjonen anser det likevel relevant å få gjennomført en 

oppklaring i dagens anvendelse av havnekapitalen, slik at en felles forståelse blir lagt til grunn 

for havnens virksomhet.  

  

                                                                 
40 Saksfremlegg ved innkalling til havnestyret 16.11.2016, sak 37-16 Forslag til nye vedtekter Arendal Havn KF. 
Offentlig dokumenter sendt til rådmann, ordfører og tilgjengelige på foretakets nettsider 
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4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

 

2) Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og 

kommunen? Og er rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og 

demokratisk kontroll? 

 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriteriene i dette kapittelet vil ta utgangspunkt i det formelle rammeverket knyttet til 

styring innen kommunal forvaltning. Det vil redegjøres for relevant styringsteori sett i lys av 

ulike styringsverktøy for å sikre bystyret en fundamental og demokratisk eierrolle. Det vil 

videre bli fremstilt teoretisk og juridisk rammeverk tilknyttet rådmannens rolle overfor de 

kommunale foretakene.  

 

Demokratisk styring 

Styring er en sentral del av politisk virksomhet, og er utslagsgivende for utformingen av en 

god kommunal forvaltning. Styring omhandler det å påvirke og endre samfunnet på en 

planlagt og bevisst måte, og beskrives som en kjerneoppgave i all politisk virksomhet.41 

Kommunale foretak stiller høye krav til en god kommunal eierstyring, som et resultat av deres 

forholdsvis uavhengige status. Det er derfor et fundament for kommunen som eier å ivareta en 

god politisk styring av foretaket, for å sikre en balanse mellom demokratisk styring og 

effektiv tjenesteproduksjon. Eierstyringen fra bystyrets side er forventet å skje i samsvar med 

et politisk ansvar for utforming av mål og strategier, mens ansvaret for iverksetting av 

politiske vedtak og driftsmessige saker er lagt til foretakets styre og ledelse.42   

Den kommunale foretaksmodellen er i stor grad inspirert av reformbølgen New Public 

Management (NPM) som preget offentlig sektor på 1980- og 1990-tallet. Reformen bygget på 

ideen om en effektivisering og fristilling av kommunal forvaltning, med økt fokus på styring 

gjennom delegert ansvar og myndighet. NPM preget kommunal sektor i retning av mer 

økende bruk av mer indirekte kontroll gjennom styringsverktøy, enn bruk av direkte 

hierarkisk autoritet. NPM hadde videre et stort fokus på benchmarking og kvalitetssikring 

gjennom mål- og resultatstyring.  

Bystyrets eierstyring er helt avgjørende for å ivareta ideen om det representative demokratiet 

og for å sikre den demokratiske kontrollen til bystyret. Kommunale foretak som 

organisasjonsform søker derfor å legge til rette for en god balanse mellom folkevalgt styring 

                                                                 
41 Røiseland og Vabo, 2012. Governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget s. 10 
42 Rapport IRIS (2012/72) Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati. S. 62 
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på den ene siden og frihet for styre og daglig ledelse av foretaket på den andre.43 NIBR skrev i 

2015 på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet en rapport om folkevalgt 

styring gjennom kommunalt eierskap44. Rapporten mener forutsetninger for demokratisk 

kontroll endrer seg ved fristilling av kommunal tjenesteproduksjon, og at styringen er preget 

av mer avstand og blir mer indirekte. Kommunen og bystyret som eier har dermed et spesielt 

ansvar for å ivareta en politisk god eierstyring.  

 

Ulike styringsverktøy 

For å oppnå en god demokratisk eierstyring av de kommunale foretakene er det fundamentalt 

å anvende gode styringsverktøy. Variasjonene innen de ulike tilnærminger av 

styringsmekanismer avhenger i stor grad av hva slags kommunal enhet som styres og 

enhetens grad av autonomi fra sin eier. Innenfor de lover og regler som omhandler foretakene, 

har kommunen en relativt stor frihet til å kunne tilpasse styringen og kontrollen av foretakene 

i henhold til egne målsettinger, rutiner og behov.45  

Det eksisterer mange ulike former for styringsverktøy bystyret kan anvende og integrere i sin 

eierstyring av kommunale foretak. Herunder anvendes alt fra direkte styring gjennom 

hierarkisk instruering, via mer indirekte mål og resultatstyring, til verdibasert styring gjennom 

etiske retningslinjer og utforming av eierskapets verdigrunnlag i styringsdokumenter.46  

Styring kan deles inn i mange ulike tilnærminger som omhandler tidsperspektiv, grad av 

involvering og ulik bruk av virkemidler. Tidsperspektivet ved styring er forankret gjennom 

forskeren Koppenjan (2008) som mente styring skjer enten ved ex post eller ex ante.47 Ex ante 

styring definerer styring som skjer på forhånd. I styringen av foretakene skjer kommunens ex 

ante styring gjennom utforming av vedtektene og andre rammeavtaler og strategidokumenter. 

Bystyrets valg av kommunale foretak som organisasjonsform ved etablering, samt den 

kontinuerlige utvelgelsen av styremedlemmer, er alle styringsverktøy gjennom ex ante. 

Koppenjan sin andre tilnærming ex post, omhandler styring som skjer underveis eller i 

ettertid, og omfatter mye styring av organer med delegert beslutningsmyndighet. Mye av den 

politiske styringen som har blitt anvendt de siste 20 årene i norske kommuner er i stor grad 

tilknyttet ex post styring48. Kommunens ex post styring handler i stor grad av 

                                                                 
43 Ibid s. 38 
44 Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom 

kommunalt eierskap. S. 20-22 
45 Rapport IRIS (2012/72) Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati. S. 41 
46 Ibid s. 38  
47 Koppenjan, J. 2008. Creating a playing field for assessing the effectiveness of network collaboration by 

performance measures. Public Management Review, vol. 10, Issue 6, 699-714. 
48 Jacobsen, Dag Ingvar (2014). Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter. Bergen: 

Fagbokforlaget. 
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rapporteringsrutiner mellom foretaket og kommunen, samhandling i form av regelmessige 

møter og en regelmessig evaluering av virksomhetens resultater.  

En annen tilnærming innen styring omhandler graden av involvering fra kommunen. I følge 

Røiseland og Vabo (2012) kategoriseres styringen etter hands-on eller hands-off, som 

innebærer i hvilken grad de offentlige myndigheter utøver en direkte eller indirekte styring og 

involvering ved foretaket49. Tilnærmingen omtales også i IRIS-rapporten som indirekte og 

direkte styringsverktøy, som i forlengelse av overnevnte omhandler hvor aktivt bystyret 

bruker ulike styringsverktøy overfor foretaket. Indirekte styringsverktøy forbindes gjerne med 

bevisst eierstyring som eksempelvis utforming av vedtekter, oppnevning av styre og 

delegasjon av ansvar. Direkte styringsverktøy innebærer på den andre siden for eksempel 

instruering av styret, intervensjon i enkeltsaker, styring gjennom uformelle kontakter og 

omgjøring av styrevedtak. Dette er tiltak som inngår i en typisk hierarkisk eierstyring. 

Kommunelovutvalget belyser også styringsverktøy som følger:  

«De mest utbredte formelle styringsinstrumentene er bruk av vedtekter, mål- og 

resultatkrav, øremerking av budsjettmidler og regelmessig evaluering av 

resultatoppnåelse. Dette er kun en form for politisk eierstyring, men som ikke omfatter 

detaljstyring av driften til foretakene.»50  

New Public Management anvendte to velkjente former for styring som ble etablert i regi av 

reformbølgen. Den første styringsformen var mål- og resultatstyring, en styringsform som 

kommune-Norge fortsatt har godt forankret i dag. Ved resultatstyring måles resultater tett 

knyttet opp mot overordnede mål som er klart definert og etablert av politiske myndigheter. 

Rapporteringsrutiner for å måle drift og resultater for å forbedre produksjonen, står sentralt i 

mål- og resultatstyring. Strategisk styring er på den andre siden styringsmekanismer gjennom 

budsjetter, eiermøter, retningslinjer og ansattes verdier og tillit.51  

Kommunen må velge den styringsstrategien som er mest hensiktsmessig overfor det organet 

de skal styre. De forskjellige styringsverktøyene har ulik effekt og bør tilpasses etter 

foretakenes egenskaper. Kommunen og bystyret må dermed tilpasse sin styring ut i fra 

foretakenes størrelse, virksomhet, autonomi og andre relevante faktorer for å oppnå en 

effektiv og god eierstyring.  

Rådmannens rolle 

Rådmannen har en særpreget rolle overfor foretakene. Etter kommunelovens § 23 nr. 1 er 

rådmannen øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, men likevel er ansvar 

og myndighet overfor foretakene begrenset.   

                                                                 
49 Røiseland og Vabo, 2012. Governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget s.46-47 
50 NOU 2016:4. Ny kommunelov, kapittel 11.3 s. 131 
51 Røiseland og Vabo, 2012. Governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget s. 57 
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Kommunelovens kapittel 11 regulerer flere bestemmelser knyttet til rådmannens rolle overfor 

foretakene. Etter koml. § 68 nr. 7 skal rådmannen varsles i forkant av styrets behandling 

dersom de skal fatte et vedtak som ikke står oppført på sakslisten. Daglig leder er som nevnt 

tidligere direkte underlagt styret, som innebærer dermed at vedkommende ikke vil stå i noe 

underordningsforhold til rådmannen. Rådmannen har heller ei instruksjons- eller 

omgjøringsmyndighet overfor daglig leder, jf. koml. § 72 nr. 1. Bestemmelsen bryter på dette 

punktet med kommuneloven hvor rådmannen er øverste leder for hele den kommunale 

administrasjon.52 Rådmannen har likevel etter § 72 nr. 1 instruksjonsmyndighet overfor styret 

i foretaket om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet den. 

Før styret treffer vedtak i en sak som skal behandles av bystyret, skal «administrasjonssjefen 

være gitt anledning til å uttale seg om saken. Administrasjonssjefens uttalelse skal legges 

frem for styret ved dets behandling av saken.» jf. koml. § 72 nr. 2.  

Dersom rådmannen benytter seg av muligheten til å legge frem en sak for bystyret, kan han 

beslutte at iverksetting av vedtak som er truffet av foretaksstyret skal utsettes til bystyret har 

behandlet saken. Bystyret får dermed en reell mulighet til å overprøve foretaksstyrets 

vedtak.53 Det foreligger ingen begrensninger i forhold til type saker rådmannen har myndighet 

til å kreve utsatt til bystyrets behandling. Det er således en skjønnsmessig vurdering fra 

rådmannens side hvilke saker vedkommende ønsker å ta opp. Tilsvarende den øvrige delen av 

den kommunale forvaltningen, har rådmannen møte- og talerett i alle møter i foretaksstyrene, 

jf. koml. § 23. nr. 3.54  

Rådmannen har overfor de kommunale foretakene tilsvarende ansvar som for den øvrige 

kommunale virksomheten, et ansvar overfor saker som legges frem for bystyret. I 

kommunelovens § 23 nr. 2 første setning heter det at: «Administrasjonssjefen skal påse at de 

saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 

iverksatt.» Kommunelovens § 23 nr. 2 ble revidert i 2003 gjennom en ny annen setning som 

lovfestet rådmannens tilsynsansvar overfor administrasjonen. I følge lovforarbeidene til 

endringen ble det spesifisert følgende: 

«Administrasjonssjefens ansvar for å føre tilsyn omfatter også kommunale foretak, jf. 

kapittel 11. Administrasjonssjefen har ikke resultatansvar for de deler av kommunen 

som er organisert som foretak. Dette ansvaret ligger til foretakets styre. 

Administrasjonssjefen har imidlertid et tilsynsansvar (…)»55 

 

                                                                 
52 Ot. Prp. Nr. 53 (1997-1998) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven 

m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak). Kapittel 5.5. 
53 Ibid 
54 Rapport IRIS (2012/72) Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati. S. 43 
55 Ot. Prp. Nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). S. 104-105 
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4.2.2. FAKTA 

I følgende kapittel vil det bli redegjort for bystyrets utøvende eierstyring overfor foretakene, 

og ulike styringsverktøy og rapporteringsrutiner som foreligger for å understøtte dette. Videre 

vil samhandlingen og kommunikasjonen mellom foretakene og rådmannen belyses, samt 

hvilken rolle rådmannen utgjør overfor styrene og foretakene for øvrig.  

Revisjonen oppfatter at alle informantene ser viktigheten av bystyret som øverste eier, men at 

flere kommuniserer at den utøvende og mer direkte eierstyringen kunne vært bedre. Styreleder 

i Arendal Eiendom KF uttrykker at bystyrets eierstyring er noe fragmentert, men at 

kommunen bruker mye ressurser for å forsøke å styrke eierstyringen. Han belyser likevel at 

det til tross for foretakets selvstendighet ligger mye felles interesser til grunn i samhandlingen 

med foretaket og bystyret.  

Rådmannen uttrykker et behov for å skape en større bevissthet rundt at foretakene er en del av 

den kommunal virksomheten. Det er viktig å ivareta helheten når man har to foretak som ikke 

er egne rettssubjekter, men opererer på kommunens vegne, belyser rådmannen. Han mener det 

følgelig er viktig med en bevisstgjøring av kommunens ansvarlighet overfor foretakene.  

Sett hen til bystyrets utøvende eierstyring ytrer styreleder i Arendal Eiendom KF et ønske om 

at det ble stilt tydeligere krav og bestillinger fra bystyret. Han mener bystyret som eiere i 

større grad burde «kommet mer på banen» på et overordnet nivå, og fått en bevisstgjøring i 

hvordan bystyret skal styre sitt eierskap i foretakene. Havnefogden belyser at 

bystyrepolitikere og kommunens administrasjon ofte ikke sitter med den samme kunnskapen 

og historikken på enkeltsaker, noe som kan gi noe utfordringer knyttet til bystyrets utøvende 

eierrolle.  

Bystyrets anmodning til rådmannen om utforming av nye vedtekter er et konsist 

styringsvirkemiddel ved at bystyret som eier legger indirekte strategiske føringer overfor 

foretakene. Grunnlaget for vedtektsendring, forklarer rådmannen, er en følelse av at han i sin 

stilling ikke på en god nok måte får bistått bystyret til en mer helhetlig styring av sine 

eierinteresser. Rådmannen uttrykker at han regelmessig opplever å komme på halvdistanse 

overfor foretakene, og at nye vedtekter kan bidra til å forbedre dette.  

I forbindelse med forslag til nye vedtekter formulerer daglig leder i Arendal Eiendom KF at 

han på prinsipielt grunnlag ønsker å være tilbakeholden med å mene vesentlig mye om disse. 

Dette begrunnes i at vedtektene må anses som bystyret/eierorganets formål med foretakene og 

dermed som en bestilling og føringer overfor de. Daglig leder opplyser om at ingen av 

foretakenes daglige ledere ble inkludert i prosessen ved utarbeidelse av vedtektsforslag, og 

bemerker at de kunne vært inne i prosessen mye tidligere. 
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Styring og rapportering 

Ulike former for rapportering er et sentralt virkemiddel for bystyrets utøving av eierstyring 

overfor foretakene. Både havneforetaket og eiendomsforetaket legger regelmessig og 

periodevis frem dokumentasjon for bystyret i form av tertialrapporter, årsberetninger, 

virksomhetsplaner og lignende, som alle bidrar til å styrke bystyrets eierstyring.  

Arendal Eiendom KF rapporterer jevnlig til kommunen og bystyret. Daglig leder forklarer 

hans ansvar innen rapporteringen følgende: 

«I forbindelse med tertial så leverer jeg en utfyllende tertialrapport til styret, som 

inkorporeres i kommunens tertialrapport. På samme måte skriver jeg årsmelding som 

går til styret som igjen inkorporeres i kommunens årsrapport. Regnskapet behandles 

også av styret og igjen til bystyret som en separat del til kommunens regnskap.»  

Styreleder i Arendal Eiendom KF mener rapporteringen til bystyret har rom for forbedringer, 

og at kommunen i mye større grad burde anvende styrelederne som et verktøy i sin 

eierstyring. Eksempelvis beskriver styreleder en mulighet ved at han eller daglig leder formelt 

kan møte opp i bystyret for å orientere om foretakets virksomhet, og at dette er god mulighet 

for å styrke bystyrets eierstyring overfor foretaket.   

Rapporteringen fra Arendal Eiendom KF forekommer i hovedsak gjennom politisk 

behandling av enkeltsaker i bystyret. Daglig leder beskriver at foretaket legger frem både 

strategidokument, virksomhetsplan, regnskap og årsberetning som en del av rapporteringen 

inn til bystyret. Budsjettvedtak samt bystyrets muligheter til å legge føringer over vedtekter 

og rammeavtalen er også sentrale virkemidler for kommunens eierstyring over foretakene.  

Når det gjelder Arendal Havn KF sine rapporteringsrutiner mener havnefogden at dagens 

rapportering til bystyret bør justeres, og at foretaket burde rapportere på andre parametere enn 

det de rapporterer på i dag. Det belyses at det er bystyret som setter de ulike kriteriene til hva 

de ønsker av informasjon. Havnefogden utdyper at havneforetaket gjerne kan rapportere på 

tilsvarende parametere som andre kommunale enheter, men at innholdet burde justeres noe. 

Slike parametere å rapportere på mener havnefogden har en effekt på bystyrets måte å styre 

havneforetaket på: 

«Bystyret skal få det bystyret ber om, men det bør trolig diskuteres nærmere hvorvidt 

disse parameterne gir bystyret den beste informasjonen for å kunne styre havnen og 

virksomheten.» 

Havnefogden mener at dersom havnens formål er flere kunder, nye leietakere, regional 

verdiskapning og mer gods så burde det trolig rapporteres på denne type parametere. Det 

bystyret gjerne burde utfordres på ifølge havnefogden er hvorvidt rapportene de i dag ber om, 

inneholder de beste og mest relevante opplysninger som bystyret egentlig trenger for å kunne 

gi instrukser, oppdrag og formål for Arendal Havn KF.  
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Arendal Havn KF rapporterer gjennom de samme formelle rapporteringskanalene som 

eiendomsforetaket. Styringen fra bystyret overfor foretaket skjer i all hovedsak gjennom 

politisk behandling av enkeltsaker samt gjennom virksomhetsplan, budsjetter og regnskap. 

Strategiplanen til havneforetaket behandles ikke av bystyret, men kun av havnestyret. Dette 

begrunner havnefogden med at strategi på et slikt detaljnivå burde ligge på havnestyrets nivå. 

I forlengelse av en mer detaljert forankring av havneforetakets virksomhet, viser havnefogden 

til årsberetningen som årlig behandles av bystyret. Han forteller at årsberetningene tidligere 

var veldig omfattende, men at de fikk tilbakemeldinger på at rapportene ble for omfattende og 

at de ønsket å få de ned til tilsvarende nivå som andre kommunale enheter. Havnefogden 

opplyser videre at årsberetningen som behandles av havnestyret er langt mer omfattende enn 

det som sendes videre til politisk behandling i bystyret.  

Styret i både Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF bærer preg av å ha flere av sine 

styremedlemmer sittende i Arendal bystyre. Oppfatningene er varierende blant informantene 

på hvorvidt dette er et positivt bidrag til bystyrets eierstyring eller om det har negativ 

påvirkning på de styresaker som er oppe til behandling i bystyret. 

Rådmannen uttrykker at det påfallende hvor sterkt havnestyrets medlemmer, som består av 

mange bystyremedlemmer, identifiserer seg med havnen på bekostning av kommunen for 

øvrig. Rådmannen opplever at styrene har vært for autonome, og at bystyremedlemmene som 

sitter begge steder, identifiserer seg sterkere i de saker som kommer fra foretakene uten å se 

sakene fra kommunens perspektiv.  

Rådmannen uttrykker at varaordførers posisjon som innvalgt styremedlem i havnestyret, har 

bidratt til en normalisering. Dette er med på å forbedre eierstyringen av foretaket, og har 

ifølge rådmannen utgjort en forskjell. Havnestyrets leder mener det er viktig at 

bystyrepolitikere sitter i havnestyret, og trekker frem at styremedlemmene tross alt er tilsatt av 

og for bystyret som eiere.  

Daglig leder i Arendal Eiendom KF mener det er nyttig å ha den politiske dimensjonen i 

styrene, og at styremedlemmene i eiendomsforetaket har vært flinke til å sondre med hvilken 

rolle de skal inneha. Styreleder mener at bystyrepolitikere i foretaksstyrene kan skape en 

forskjell ved behandling av saker i bystyret. Han mener den politiske dimensjonen skaper en 

forskjell i informasjonstilgang ved politisk behandling av saker, men at det er naturlig at 

informasjonen og kunnskapen ikke er lik for alle bystyrerepresentanter.  

«Det går en del politikk innad i styret, og jeg tror nok bystyret lener seg en del på at 

de har fire representanter i foretaksstyret. Det handler jo mye om eierskap, hva 

bystyret egentlig vil med foretaket.» 

Mer aktiv bruk av styreleder hadde vært et godt utgangspunkt for en god eierstyring, uttrykker 

styreleder i AEKF. Han sitter med en oppfatning om at ikke alle bystyrepolitikere interesserer 

seg så mye i foretaket virksomhet, og uttrykker at bystyret burde engasjert seg mer som eiere. 

Dette understøttes også av styreleder i havneforetaket som mener bystyret kanskje ikke alltid 
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er innforstått med hva havneforetaket egentlig driver med. Han beskriver kontakten med 

bystyret som god, men at bystyret nok ikke alltid innehar en detaljert forståelse for havnas 

virksomhet.  

I utkastet til nye vedtekter har rådmannen foreslått nye bestemmelser vedrørende saker fra 

foretakene som skal behandles i bystyret. Bakgrunnen for dette forslaget er at bystyret 

tidligere har reist spørsmål om saksfremlegg og innstillinger i saker som har kommet fra 

foretakene opp til bystyrebehandling. Det har vært varierende hvem som har lagt frem ulike 

saker for bystyret fra foretakene og hvilke vedtak bystyret skal ta stilling til. Bystyret har 

derfor anmodet rådmannen om å tydeliggjøre dette i forslag til nye vedtekter.  

Nye vedtekter legger i tillegg føringer over hvilke saker som skal behandles og vedtas i 

bystyret, jf. vedtektsforslag § 5. Det presiseres at alle større beslutninger knyttet til foretaket 

skal vedtas av bystyret, og der foretaksstyret er i tvil skal saken legges frem for bystyret til 

behandling.  

 

Samhandling mellom foretakene og rådmann  

Styring gjennom formelle møtepunkter er et godt anvendt virkemiddel for å oppnå god 

eierstyring. Tidligere ble det avholdt regelmessige møter mellom kommunen og foretakenes 

daglige ledere, men variasjonen er nå større mellom foretakene i forhold til slike regelmessige 

møter.  

Daglig leder i Arendal Eiendom KF beskriver at foretaket og kommunen jobber godt sammen, 

og at både formell og uformell kommunikasjon er god. Han belyser at det jevnlig avholdes 

møter som defineres som konsernledermøter, og har i tillegg jevnlig kontakt med rådmann 

med formell dialog der det er nødvendig. 

Eiendomsforetakets styreleder skildrer at både han og daglig leder har jevn og god kontakt 

med både ordfører og varaordfører. Likevel uttrykker styreleder et ønske om mer 

regelmessige faste møter med politisk ledelse. Han utrykker følgende: 

«Jeg har forsøkt å ytre et ønske om jevnlige kvartalsvise møter med ordfører og 

varaordfører. Jeg ønsker at også styreleder skal få en mer sentral rolle i forhold til 

bystyret og opp mot formannskapet. Det hadde vært en fordel.» 

Styreleder mener samarbeidet opp mot politisk ledelse fungerer veldig bra, men at det ikke er 

like godt samarbeid opp mot resten av bystyret. Det er styret selv som inviterer ordfører og 

varaordfører på eget initiativ, en invitasjon som egentlig burde komme andre veien uttrykker 

styreleder.  

Sett i forhold til eiendomsforetaket er det mindre møtepunkter mellom Arendal Havn KF og 

kommunen, hvor møter skjer mer sporadisk ved behov. Vedrørende formaliserte møtepunkter 

mellom Arendal Havn KF og rådmannen beskriver havnefogden følgende: 
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«Nei, det er ingen formaliserte møtepunkter. Det savner vi kanskje. Møter om hva 

havna holder på med og hva som skjer innen havnevirksomheten.» 

Havnefogden forklarer likevel at rådmannen er flink til å ta kontakt for et møte dersom han 

mener noe kan være feil, eller ikke er tilstrekkelig opplyst eller koordinert.  

I utkast til nye vedtekter har rådmannen lagt inn en bestemmelse som pålegger daglig leder å 

avholde minimum 2 årlige kontaktmøter med rådmannen, jf. vedtektsforslag § 9. I 

saksfremlegget til nye vedtekter beskriver rådmannen at bestemmelsen er tatt med for å styrke 

samarbeidet mellom foretakene og rådmann, og sikre en gjensidig oppdatering på saker som 

har betydning for både foretakene og resten av kommunen. Det formuleres videre at møtene 

skal bidra til gjensidig utveksling av informasjon som begge parter trenger i sine funksjoner.  

I saksinnkallingen til havnestyret 16.11.201656, har havnefogden kommentert rådmannens 

forslag til årlige møter ved å stille spørsmål ved om bestemmelsen kan bidra til å utviske 

formelle myndighets- og rapporteringsrutiner. Revisjonen bemerker at havnefogdens innspill 

til havnestyret ikke samsvarer med tidligere uttalelser, og stiller spørsmål ved havnefogdens 

meninger vedrørende effekten av formaliserte møtepunkter med kommunen.  

 

Rådmannen, som øverste administrative leder, har en særpreget rolle overfor foretakene, og 

god samhandling er viktig for foretakene som en del av den kommunale organisasjonen.  

Havnefogden uttrykker at samarbeidet fungerer godt mellom han og rådmannen, men at det 

har vært noen tilfeller hvor kommunikasjonen mellom de har vært for dårlig. I forbindelse 

med internsystemer i havneforetaket beskriver rådmannen at han har hatt en avklaring med 

havnefogden – en situasjon som gir eksempel på svekket kommunikasjon og samarbeid 

mellom foretaket og kommunen.  

Havneforetaket anvender flere komplekse og ulike datasystemer som svarer til de nasjonale 

kravene en havn må rapportere og fakturere innenfor, samt for å etterfølge strenge krav som 

stilles til deres virksomhet.57  Havnefogden så det i fjor nødvendig at foretaket anskaffet et 

funksjonelt saksbehandlingssystem som kunne imøtese deres pågang innen blant annet 

innkommen post. Havnefogden inngikk en egen avtale om innføring av nytt 

saksbehandlingssystem «Public 360», uten å informere rådmannen eller øvrig administrasjon i 

kommunen. Det var flere i kommunen som fanget opp havneforetakets selvstendige inngåelse 

av en slik kontrakt, og rådmannen ble følgelig varslet om dette. På samme tid som 

havneforetaket inngikk en ett-års kontrakt vedrørende anskaffelse av «Public 360», var 

kommunen i en pågående prosess med overgang til nytt saksbehandlingssystem. Kommunen 

inngikk av tilfeldigheter en avtale med samme system, og havnefogden beskriver at dette ikke 

                                                                 
56 Saksfremlegg ved innkalling til havnestyret 16.11.2016, sak 37-16 Forslag til nye vedtekter Arendal Havn KF. 
Offentlig dokumenter sendt til rådmann, ordfører og tilgjengelige på foretakets nettsider 
57 Rapportering om skip, last, avfall og sikkerhet til staten gjennom SafeSeaNET, Felles datasystem for havner 
nasjonalt gjennom Portwin samt et system for å etterfølge de strenge krav til administrering av småbåthavner 
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var kommunisert fra rådmannen til foretaket. Havnefogden uttrykker at det tydelig i denne 

saken har blitt kommunisert for dårlig mellom han og rådmannen.  

I utkast til nye vedtekter har rådmannen lagt inn forslag om at foretakene skal anvende 

kommunens felles administrative saksbehandlingssystem, jf. vedtektsforslag § 14. 

Rådmannen beskriver gjennom saksfremlegget at begge foretakene er en del av kommunen og 

dermed forpliktet til å benytte samme saksbehandlingssystem som kommune for øvrig.  

Havnefogden beskriver at kommunen her må utvise en forståelse av at havna driver en litt 

annen virksomhet med andre systemer å forholde seg til. Han uttrykker at felles interne 

systemer ikke hører hjemme på vedtektsnivå. De nye reguleringene av internsystemer mener 

rådmannen vil løse hovedproblemet, som han beskriver som en økende utfordring at havna 

har vært en kommunal virksomhet som driver sin virksomhet for seg selv. 

Arendal Eiendom KF har siden etablering beholdt kommunens administrative systemer, og 

bemerker derfor ikke de nye vedtektsbestemmelsene som vesentlige for foretaket.  

 

Kommunelovens bestemmelser gir rådmannen flere muligheter til å medvirke i 

foretaksstyrene og åpner opp for ulike styringsverktøy som kan anvendes overfor foretakene.  

I foretakenes styremøter har rådmannen møte- og talerett, men har en oppfattelse av at det er 

lite interesse etter at han skal delta i møtene. Rådmannen mener det er krevende å være til 

stede uten å inneha noen rolle, og skildrer at det fort kan bli feil om han sitter både for passiv 

eller for aktiv i møtene. Videre mener rådmannen at hans rolle ofte blir nøytralisert, og 

oppfatter at han ofte blir anklaget for å ikke følge godt nok med fordi han blir inkludert for 

sent i prosessen. Daglig leder i Arendal Eiendom KF opplyser på sin side at rådmannen aldri 

har benyttet seg av muligheten til å delta på styremøtene.  

I utkast til nye vedtekter har rådmannen foreslått en bestemmelse som har vekket oppsikt og 

blitt trukket frem av alle informantene. Forslaget innebærer at rådmannen selv skal velge én 

representant inn i foretaksstyret, som skal være ansvarlig for å holde rådmannen orientert om 

styrevedtak, jf. vedtektsforslag § 4. Rådmannen uttrykker at intensjonen bak forslaget er å få 

en stemme i styrene og for å øke bevisstheten rundt foretakene som en del av den kommunale 

virksomheten. Havnefogden mener kommunikasjonen mellom foretaket og rådmannen kan 

være noe av bakgrunnen for rådmannens forslag om styrerepresentant. Havnefogden uttaler: 

 «Jeg tror at det handler om kommunikasjon og at rådmannen kanskje utfordres mer 

faglig på utviklingen av havna, hvor han ikke har den reelle oversikten. Men den skal 

han jo egentlig ikke heller ha, for den er det jo jeg som skal ha. Men jeg har ikke noe 

primært imot det, men jeg syntes kriteriet er merkelig.» 

Styreleder i Arendal Havn KF viser også til at en forbedring av kommunikasjon mellom styret 

og rådmann ligger til grunn for vedtektsforslaget. Likevel stiller han seg spørsmål til 

nytteverdien av rådmannens forslag ved at rådmannen ved dagens system får tilsendt alle 

opplysninger. Videre uttrykker styreleder følgende: 
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«Hvis rådmannen absolutt vil ha inn en representant i styret, så burde han være 

observatør slik som de fra fylkeskommunen. Ikke gi han stemmerett.» 

Styreleder stiller seg videre uforstående til hvorfor rådmannen ønsker dette inn i nye 

vedtekter, og mener rådmannen burde uttrykket dette tidligere dersom han er misfornøyd med 

kommunikasjonen. Styreleder i Arendal Eiendom mener det derimot kan være noe nytte å 

hente så fremt rådmannen fikk inn en dedikert person inn i styret, og uttrykker videre at: 

«Jeg ser jo behovet for at rådmannen vil ha inn en representant, men da må man ha en 

person som ser linken mellom kommunen og foretaket tydelig.» 

Sett hen til kommunelovens bestemmelser har rådmannen muligheter til å stoppe saker og 

utsette vedtak i foretakenes styremøter. Dagens struktur mener rådmannen ikke legger opp til 

at han skal ha noen plass inn i saksforberedelsen, og uttrykker et ønske om at nye vedtekter 

kan gi han en tydeligere rolle. Videre håper rådmannen at han også kan få aksept for å få en 

tydeligere rolle i foretakene, slik at han blant annet kan stoppe saker på en tydeligere måte.  

Daglig leder i Arendal Eiendom KF mener det er viktig med kommunikasjon og samhandling 

i de tilfeller rådmannen ser behov for å utsette vedtak fra foretaket. Daglig leder uttrykker at: 

«Jeg vil beskrive det sånn at hvis rådmannen har behov og føler at det er grunn til å 

utsette et vedtak som daglig leder leverer, så vil det være et nederlag. Det er etter 

loven adgang til det, men da burde det være såpass ryddig fra rådmann og daglig 

leder at en kan løse det i forkant.» 

Styreleder i Arendal Eiendom KF understøtter også dette og uttrykker at det viktigste er 

samspillet mellom foretaket og kommunen, og at det er en felles oppfatning i hvordan 

uenigheter skal avklares. Noen spilleregler rundt dette burde være på plass, og det bærer 

kanskje preg av for lite spilleregler i dag, forklarer styreleder.  

Havnefogden mener rådmannen utøver sin rolle på en god måte overfor havnestyret, og viser 

til rådmannens muligheter til å gi en styrebeslutning oppholdende virkning frem til det er 

behandlet på et høyere nivå. Vedtektene må inneholde noen nødbremser mener havnefogden, 

og beskriver rådmannens mulighet til å utsette vedtak som en god nødbrems, så fremt det ikke 

gjøres for ofte. 

Rådmannen har som nevnt myndighet til å kreve at vedtak i styret ikke skal iverksettes før 

bystyret har tatt stilling til saken, samt mulighet til å kreve utsettelse av en styresak frem til 

bystyrets behandling. I utkast til nye vedtekter er det lagt inn bestemmelser om at rådmannen 

skal legge frem saker til bystyret som faller inn under overnevnte myndighet. Havnefogden 

formulerer i havnestyrets saksinnkalling at dette vedtektsforslaget fratar havnestyret mulighet 

for å fremlegge egne saker på eget grunnlag direkte for bystyret.  Han uttrykker videre at en 

slik bestemmelse vil kunne bidra til å utviske havnestyrets rolle og ansvarlighet overfor 

bystyret.  
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4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Styring og rapportering 

Kommunale foretak stiller høye krav til bystyret som eierorgan, på bakgrunn av deres 

forholdsvis selvstendige og uavhengige status. Det er avgjørende for bystyret å ivareta en god 

politisk eierstyring av foretakene, for å kunne sikre en god balanse mellom demokratisk 

styring og en effektiv tjenesteproduksjon. For å oppnå en effektiv og god demokratisk styring 

og kontroll, må bystyret etter beste evne tilpasse sin eierstyring etter foretakenes størrelse, 

virksomhet, autonomi og andre utslagsgivende egenskaper. 

Revisjonen registrerer at samtlige informanter er opptatt av viktigheten rundt bystyret som 

øverste eier, men at det fra foretakenes side kommuniseres et forbedringspotensial i forhold til 

bystyrets mer direkte eierstyring. Bystyrets utforming og føringer rundt foretakenes vedtekter 

er et aktivt styringsverktøy, og typisk virkemiddel innen ex ante styring. Pågående prosess 

rundt utforming av nye vedtekter anser revisjonen som et aktivt styringsverktøy, som gir 

bystyret som eier en unik mulighet til å legge overordnede føringer overfor foretakene. 

Bystyrets anvendelse av indirekte styringsverktøy forekommer videre gjennom oppnevning av 

styremedlemmer og muligheter for å legge føringer over rammeavtaler og foretakenes 

strategidokumenter.  

Revisjonen bemerker at det foreligger et ønske fra begge foretakene om at bystyret som eier 

kan stille enda tydeligere krav og forventninger til foretakenes virksomhet. Rådmannen 

uttrykker på sin side et behov for å skape en større bevissthet ved foretakene som en del av 

den kommunale virksomheten, og en tydeliggjøring av bystyrets ansvarlighet overfor 

foretakene.   

Styrene i både Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF bærer preg av å ha en stor andel av 

sine styremedlemmer som sittende bystyrepolitikere. Revisjonen registrerer at det foreligger 

ulike oppfatninger blant informantene på hvorvidt dette har et positivt bidrag på bystyrets 

eierstyring, eller om rollen som folkevalgt blir svekket. Rådmannen mener bystyrepolitikere 

som sitter begge steder, identifiserer seg sterkere i de saker som kommer fra foretakene uten å 

se sakene fra kommunens perspektiv. Flere informanter beskriver på en annen side at den 

politiske dimensjonen kan gi et positivt utslag på saker fra foretaket som skal behandles i 

bystyret. Revisjonen mener dette kan bidra til å styrke den demokratiske kontrollen, så fremt 

det er en bevissthet rundt at bystyret ikke lener seg for mye på de politikerne som sitter 

representert begge steder.  

Rapporteringsrutiner er et sentralt virkemiddel for å sikre bystyret en effektiv eierstyring av 

de kommunale foretakene. Både Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF rapporterer 

regelmessig til bystyret gjennom både tertialrapporter, årsberetning, virksomhetsplan, budsjett 

og regnskap. Dette er velkjente virkemidler innen ex post styring, en form for politisk styring 
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som skjer underveis og i ettertid. Som øverste eier er det viktig for bystyret å få et helhetlig 

bilde av foretakenes virksomhet. De foreliggende rapporteringsrutinene er sentrale elementer 

innenfor bystyrets anvendelse av mål- og resultatstyring, hvor rapporteringen anvendes for å 

måle og forbedre foretakenes drift og resultater.  

Revisjonen opplever at rapporteringen til bystyret i hovedsak fungerer godt, men at det 

foreligger noen forbedringsområder. Styreleder i Arendal Eiendom KF mener dagens 

rapportering har rom for forbedringer. Som et bidrag til å styrke bystyrets eierstyring, foreslår 

styreleder at bystyret eksempelvis kan invitere styreleder eller daglig leder til å orientere om 

foretakets virksomhet og aktiviteter. Havnefogden uttrykker på sin side at dagens rapportering 

fra foretaket til bystyret bør justeres, og stiller spørsmål ved om rapporteringen bystyret i dag 

ber om, gir de mest relevante opplysninger bystyret trenger i sin utøvende eierrolle.  

Etter revisjonens oppfatning anses foretakenes periodevise rapporteringsrutiner til bystyret 

som både forutsigbare og gode, og bidrar til å gi bystyret et helhetlig bilde av foretakenes 

virksomhet og drift. Revisjonen registrerer likevel noen potensielle forbedringsområder ved 

dagens rapporteringsrutiner, som mulig kan bidra til å styrke bystyrets eierstyring.  

 

Samhandling mellom foretakene og rådmann 

Formaliserte møtepunkter mellom foretakene og kommunen er et viktig styringsverktøy for å 

opprettholde en god kommunikasjon. Tidligere ble det avholdt regelmessige møter mellom 

kommunens ledelse og foretakenes daglige ledere, men revisjonen oppfatter at dette har 

avtatt.  

Revisjonen registrerer at det avholdes jevnlige møter mellom kommunen og daglig leder i 

Arendal Eiendom KF, og at det i tillegg foreligger en regelmessig kontakt med rådmann ved 

behov. I forbindelse med samarbeid med politisk ledelse, skildrer eiendomsforetakets 

styreleder en jevnlig og god kontakt med ordfører og varaordfører. I forlengelse av dette ytrer 

styreleder et ønske om faste kvartalsvise møter med politisk ledelse, for å styrke samarbeidet 

med bystyret ytterligere.  

Revisjonen bemerker at det foreligger ulikheter mellom foretakene vedrørende formaliserte 

møtepunkter med kommunen. Arendal Havn KF har ingen formaliserte møtepunkter med 

kommunen, hvor møter skjer mer sporadisk ved behov. Det fremkommer ikke gjennom 

intervjuer at havneforetaket heller har noe form for formaliserte møtepunkter med politisk 

ledelse. I utkast til nye vedtekter foreslår rådmann at det skal avholdes minimum 2 årlige 

kontaktmøter med daglig leder. Gjennom intervjuer uttrykker havnefogden at formaliserte 

møtepunkter i noen grad savnes, men i saksinnkallingen til havnestyret 16.11.201658 stiller 

havnefogden spørsmål ved om rådmannens vedtektsforslag kan bidra til å utviske formelle 

                                                                 
58 Saksfremlegg ved innkalling til havnestyret 16.11.2016, sak 37-16 Forslag til nye vedtekter Arendal Havn KF. 
Offentlig dokumenter sendt til rådmann, ordfører og tilgjengelige på foretakets nettsider 
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myndighets- og rapporteringsrutiner. Revisjonen stiller spørsmålstegn ved havnefogdens 

innspill vedrørende effekten av formaliserte møtepunkter med kommunen, da de ikke 

samsvarer med tidligere uttalelser. Oppsummert stiller revisjonen seg spørrende til årsaken til 

de tilsynelatende store ulikhetene mellom foretakene når det gjelder formaliserte møtepunkter, 

både med kommunens ledelse, politisk ledelse og rådmannen.  

Som øverste administrative leder har rådmannen en særpreget rolle overfor foretakene, og det 

er derfor viktig at det foreligger god kommunikasjon og samhandling. Kommunikasjonen 

mellom daglig leder i eiendomsforetaket og rådmannen beskrives som god, både ved formelle 

og uformelle henvendelser. Havnefogden beskriver på sin side at samarbeidet med rådmann 

fungerer godt, men at det har vært tilfeller hvor kommunikasjonen ikke har vært god nok.  

Gjennom kommunelovens bestemmelser tillegges rådmannen både rettigheter og myndighet 

overfor de kommunale foretakene. Etter koml. § 23 nr. 3 har rådmannen møte- og talerett i 

foretaksstyrene. Det er likevel etter rådmannens oppfattelse lite interesse fra styrene etter at 

han skal delta, og mener det er krevende å være tilstede uten å inneha noen tydelig rolle. 

Revisjonen observerer at rådmannen heller ei har benyttet seg av muligheten til å delta på 

styremøtene, ved at han ikke har vært til stede i styremøter i verken eiendoms- eller 

havneforetaket.  

I forlengelse av dette er det foreslått i nye vedtekter at rådmannen selv skal velge én 

representant inn i foretaksstyrene. Forslaget omtales av samtlige informanter som et 

virkemiddel for å forbedre samhandlingen, og mener det er tydelig at kommunikasjonen 

mellom styrene og rådmannen ligger til grunn for vedtektsforslaget. Revisjonen observerer at 

flere informanter stiller seg uforstående til rådmannens forslag, og det stilles spørsmål ved 

hvorfor rådmannen ikke har presisert sitt synspunkt tidligere.  

Kommunelovens § 72 gir rådmannen myndighet til å kreve utsettelse av iverksettelse av et 

styrevedtak frem til bystyret har tatt stilling til saken, samt mulighet til å kreve utsettelse frem 

til saken har blitt behandlet av bystyret. Dette beskrives i flere intervjuer som en lite anvendt 

myndighet fra rådmannen, men som likevel er et velfungerende virkemiddel rådmannen kan 

ta i bruk. Revisjonen opplever en gjennomgående positiv holdning til rådmannens myndighet 

til å utsette saker, så fremt det ikke anvendes for ofte. Samtlige informanter mener det er 

viktig å ivareta en god kommunikasjon med rådmannen, og mener at en slik innretning fra 

rådmannen kan unngås ved en god dialog og samhandling.    

Etter revisjonens oppfatning er det på generelt nivå en god kommunikasjon mellom 

rådmannen og foretakenes daglige ledere, og det vises gjennomgående til viktigheten av god 

samhandling og kommunikasjon med rådmann. Revisjonen mener likevel det er viktig at det 

gjøres en avklaring rundt rådmannens rolle i foretaksstyrene, i forbindelse med forslaget i nye 

vedtekter. Dersom rådmannens representasjon i foretaksstyrene anses som et viktig verktøy 

for rådmannen, stiller revisjonen seg spørrende til hvorfor ikke dagens bestemmelser om 

møte- og talerett har blitt benyttet med aktivt.  
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5.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

 

Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF er to relativt ulike foretak, men revisjonen ser det 

likevel hensiktsmessig for Arendal kommune å kunne dra nytte av erfaringer på tvers av 

foretakene.  

Etter revisjonens vurderinger er Arendal Eiendom KF et velfungerende foretak som i stor grad 

samsvarer med de intensjoner og føringer som kommer til uttrykk gjennom etableringsvedtak, 

rammeavtalen og vedtekter. Foretaket har et aktivitetsnivå i henhold til kommunens føringer, 

og oppfyller ifølge informanter sitt mandat som eiendomsforvalter for Arendal kommune. 

Revisjonen mener oppsummert at organisering og drift av Arendal Eiendom KF i stor grad 

samsvarer med kommunens intensjoner og føringer med foretaket.  

Revisjonen observerer at virksomhet og drift i Arendal Havn KF omfatter mange ulike 

aktiviteter og oppgaver, og at foretakets inntekter i perioden 2011-2016 omtrent har doblet 

seg. Revisjonen vurderer at det er et behov for å tydeliggjøre rammer og forutsetninger når det 

gjelder enkelte ansvarsområder. Dette behovet underbygges særlig ettersom det åpenbart er 

ulike oppfatninger vedrørende havnekapitalen. Revisjonen mener det er helt avgjørende at det 

skapes en felles forståelse for hvilke aktiviteter som faller innunder «havnevirksomhet» og 

derved tilhører havnekapitalen.  

 

Bystyret skal som foretakenes øverste eierorgan, ivareta og sikre en god balanse mellom 

demokratisk eierstyring og en effektiv tjenesteproduksjon. Gode styrings- og 

rapporteringsrutiner er avgjørende for å sikre bystyrets eierstyring og demokratiske kontroll.  

Revisjonen oppfatter foretakenes periodevise rapporteringsrutiner til bystyret som både 

forutsigbare og gode. Rapporteringen bidrar til å gi bystyret et overordnet inntrykk av 

foretakenes virksomhet og drift, men revisjonen registrerer likevel noen potensielle 

forbedringsområder som kan bidra til å styrke bystyrets eierstyring. Vedrørende formaliserte 

møtepunkter observerer revisjonen store ulikheter mellom foretakene, herunder foretakenes 

kontakt med både kommunens ledelse, politisk ledelse og rådmann.  

Revisjonen oppfatter at kommunikasjonen mellom rådmannen og foretakenes daglige ledere i 

all hovedsak er god. Revisjonen mener likevel det er viktig at det gjøres en avklaring rundt 

rådmannens rolle i foretaksstyrene, i forbindelse med forslaget i nye vedtekter. 

Revisjonens avsluttende vurdering er at det foreligger forutsigbare og gode 

rapporteringsrutiner mellom bystyret og foretakene. Det registreres likevel potensielle 

forbedringsområder både knyttet til styrings- og rapporteringsrutiner, som etter revisjonens 

vurdering vil kunne bidra til å styrke bystyrets forutsetninger for eierstyring og demokratiske 

kontroll.  
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Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at det foretas en gjennomgang av havneforetakets aktiviteter og 

oppgaver, for å skape en felles forståelse av hva som skal defineres som 

havnevirksomhet og derved tilhører havnekapitalen. 

 

 Revisjonen anbefaler at det utarbeides felles rammer vedrørende samhandling og 

formelle møtepunkter mellom foretakene og rådmann samt foretakene og politisk 

ledelse.  

 

5.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

 

Rådmannen finner rapporten grundig og fullstendig, og har ikke merknader til hverken 

konklusjoner eller anbefalinger. 
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7.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 - INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide  
Sammenfattet tematisk intervjuguide for alle informanter  

 

Innledende  

 Kommunale foretak som organisasjonsform  

 Driften og virksomheten i henhold til kommunens intensjoner 

 Forholdet til bystyret og ivaretakelse av den demokratiske kontrollen  

 Balansen mellom foretakenes selvstendighet og fristilling opp mot krav til god samhandling 

med kommunen og bystyret 

 

Organisering og drift 

 Organisering og drift i samsvar med kommunens intensjoner og føringer  

 Kommunens påtenkte mandat overfor foretakene, hvorvidt det drives innenfor eller utenfor 

mandatet 

 Foretakenes internsystemer i forhold til kommunens internsystemer (saksbehandlings- og 

arkivsystemer, lønnsrutiner etc.) 

 Rammeavtalen mellom Arendal Eiendom KF og Arendal kommune  

 Havnekapitalen  

 Kommunens ønsker og føringer vedrørende Arendal Havn KF sine oppgaver og gråsonen 

mellom foretakene på eiendomsutvikling 

 

Styring og rapportering 

 Rådmannens komplekse rolle overfor foretakenes daglige ledere og styrer 

 Balansen mellom foretakenes selvstendighet på den ene siden og kommunens ansvarlighet og 

eierstyring på den andre siden  

 Rådmannens mulighet til å utsette enkeltsaker  

 Rådmannens involvering i styremøter 

 Styringsverktøy for å sikre god kommunal eierstyring 

 Reguleringer om hvilke saker som bystyret skal behandle og hvilke saker foretaksstyret alene 

vedtar 

 Saksbehandling til bystyret og rolleavklaring/eierskap ved de enkelte sakene  

 Forsvarlig utrede saker til bystyret, kvalitetskontroller og retningslinjer  

 Rapporteringsrutiner og kommunikasjonsdialoger mellom foretakene og kommunens øvrige 

administrasjon og ledelse 


