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1.

SAMMENDRAG

Den generelle selskapskontrollen «Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens
selskaper» har hatt til hensikt å foreta en gjennomgang av kommunens utøvende eierstyring,
ved å se på hvilke formaliserte rutiner og strategier som foreligger for god ivaretakelse av
kommunens eierskap. Prosjektets formål har videre vært å se på forhold knyttet til
kommunens representanter i selskapenes eierorgan og styrer, og hvordan de på best mulig
måte representerer og ivaretar kommunens eierinteresser. Den generelle selskapskontrollen
har tatt utgangspunkt i en overordnet fremstilling av kommunens eierskap, uten direkte
tilknytning til bestemte selskaper.
Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden januar – mai 2017
etter bestilling fra kontrollutvalget. På bakgrunn av prosjektets overordnede tilnærming har
revisjonen sett det hensiktsmessig å følge samme prinsipper og fremgangsmåte som en
standard forvaltningsrevisjon.
Prosjektet har lagt til grunn følgende problemstillinger:
1) Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap?
Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger
til grunn for kommunens selskaper?
2) Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens
eierskap, og hvordan ivaretas kommunens eierinteresser?
Gjennom arbeidet med prosjektet har revisjonen lagt til grunn et sett med kriterier for å kunne
besvare problemstillingene. Revisjonskriteriene har i hovedsak tatt utgangspunkt i KS-rapport
som presenterer 21 anbefalinger for god eierstyring, selskapsledelse og kontroll, samt NIBRrapport om styring gjennom kommunalt eierskap. Relevante bystyrevedtak med tilhørende
saksfremlegg, Lillesand kommunes eierskapsmelding samt relevante bestemmelser i
aksjeloven og Lov om interkommunale selskaper er videre anvendt for å gi et best mulig
normativt grunnlag i rapporten.
Faktagrunnlaget baserer seg på en metodisk fremgangsmåte av ulike tilnærminger innenfor
kvalitativ metode. Dokumentanalyse har vært en sentral del av vår datainnsamling, både i
form av en analyse av kommunens eierskapsmelding, eierskapsprinsipper samt andre
relevante styringsdokumenter. Det er videre gjennomført intervjuer med både økonomisjef,
rådmann og ordfører, som har utgjort en viktig del av revisjonens datagrunnlag.
Lillesand kommune forvalter store verdier gjennom sine eierandeler. Aksjeselskap (AS) og
interkommunale selskap (IKS) utgjør kommunens mest utbredte selskapsformer, og omfatter
eierskap i totalt 14 selskaper samt en rekke datterselskaper. En utstrakt bruk av fristilt
selskapsorganisering kan være en potensiell risiko og utfordring for kommunen, hvor det
stilles høye krav til god eierstyring og kontroll. Bystyret har det overordnede ansvaret for de
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deler av kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper, og det er viktig at de innehar en
god eierstyring da det forvaltes store verdier gjennom kommunens ulike selskapene.
Problemstilling 1 – Kommunens overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine
eierskap ved eksempelvis oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipp og formålsbeskrivelser
Godt utarbeidede styringsdokumenter og strategier er avgjørende virkemidler for at
kommunen kan ivareta sine eierskap på en god og effektiv måte. Eierskapsmelding utgjør et
viktig styringsverktøy for kommunene. KS peker på at kommunene årlig bør utarbeide
eierskapsmelding, noe som understøttes i forslag til ny kommunelov hvor det foreslås å
lovfeste utarbeidelse og behandling av eierskapsmeldinger.
Lillesand kommunes eierskapsmelding er ett av de viktigste virkemidlene kommunen har for
aktiv og god eierstyring. Eierskapsmeldingen som ble sist behandlet i 2010, fremstår for
revisjonen som et innholdsrikt og godt styringsdokument med gode vurderinger av de faktorer
som må tas hensyn til for god selskapsledelse. Revisjonen anser det likevel som mangelfullt at
Lillesand kommune ikke har revidert eller fulgt opp eierskapsmeldingen de siste 8 årene, da
det står uttrykkelig i kommunens eierskapsprinsipp at rådmannen årlig skal vurdere behovet
for revidering samtidig som bystyret skal behandle eierskapsmelding i hver valgperiode.
Revisjonen finner det for øvrig positivt at kommunen nå er i arbeid med ny eierskapsmelding
som skal ferdigstilles sommer/høst 2018.
Åpne og klart uttrykte eierstrategier anbefaler KS at enhver kommune utarbeider, både i form
av generelle og selskapsspesifikke strategier. Utarbeidelse av selskapsspesifikke eierstrategier
er i tillegg forankret i et eget eierskapsprinsipp i kommunens eierskapsmelding, hvor det sies
at kommunen skal utarbeide forventninger og krav til hvert enkelt selskap. Revisjonen
registrerer at Lillesand kommune ikke har utarbeidet selskapsspesifikke eierstrategier i
samsvar med kravene i eierskapsmeldingen. Eierstrategier er et viktig verktøy for kommunens
oppfølging og målsetting ved det enkelte selskapet, og vil bidra til en mer konsekvent og
strukturert eierstyring for både bystyret som eierorgan og kommunens administrative ledelse.
Det er etter revisjonens vurdering viktig at kommunen utarbeider strategier for sine
eierinteresser, til hensikt å definere kommunens intensjoner og mål, oppfølgingsstrategier og
styringslinjer.
Rapportering er viktig for å sikre en god selskapsstyring både ved å gi kommunen god
informasjon samtidig som det tydeliggjør selskapets aktiviteter opp mot kommunens
intensjoner og mål med sine eierinteresser. Revisjonen registrerer at eierskapsmeldingens
føringer om at bystyret systematisk skal behandle virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/regnskap, ikke er overholdt. Etter gjennomgang av politiske behandlinger i bystyret i perioden
2015-2018, finner revisjonen ingen behandlinger av årsmeldinger/-regnskap fra noen av
selskapene der kommunen har eierinteresser. Revisjonen registrerer at Lillesand kommune har
manglende formelle skriftlige rapporteringsrutiner mellom selskapene og kommunen også hos
informantene. Både rådmann, økonomisjef og ordfører beskriver skriftlig rapportering som
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mangelfullt, og at de i forhold til eierskapsmeldingens formuleringer har et stort
forbedringspotensiale.
Eiermøter er et verktøy som kan anvendes både som en arena for rapportering fra selskapet og
oppfølging av eierinteressene fra kommunens side. Både NIBR og KS trekker frem eiermøter
som en viktig og god styringsform, som styrker styringslinjene samtidig som det utgjør en
uformell arena for både selskapet og kommunen til å diskutere eierstrategier og aktiviteter. Av
informantene registrerer revisjonen at eiermøter ikke er anvendt, men at det pekes på som et
fornuftig virkemiddel for en tettere oppfølging. Revisjonen mener gjennomføring av
eiermøter bør vurderes spesielt i de selskapene kommunen har betydelige eierandeler eller
hvor selskapet utgjør et viktig ledd i kommunens virksomhet.
Etter revisjonens vurdering er det avgjørende at det ikke kun foreligger en utarbeidet
eierskapsmelding som dokument, men at kommunen som helhet faktisk etterlever innholdet
og at meldingen brukes aktivt som et verktøy i eierstyringen. Det observeres på mange
punkter at innholdet i tidligere eierskapsmelding ikke er etterlevd i praksis. Dette mener
revisjonen er uheldig, at et viktig styringsdokument kun blir liggende uten at dets faktiske
innhold er godt nok forankret hos administrasjonen, politikere eller hos selskapene.
Problemstilling 2 – Prinsipper for representantenes utøvelse av kommunens eierskap og
ivaretakelse av kommunens eierinteresser
For at Lillesand kommune på best mulig måte skal kunne ivareta sine eierinteresser, er det
avgjørende at det foreligger tydelige og konsekvente føringer overfor både hvem som skal
representere kommunen i de ulike styringsarenaene og hvordan kommunens eierinteresser
skal bli ivaretatt best mulig.
Etter loven skal representantskap og generalforsamling utgjøre selskapenes øverste eierorgan,
og således være en viktig arena for kommunens direkte og utøvende eierstyring. IKS-loven og
aksjeloven regulerer eierorganets rolle, men det er opp til Lillesand kommune selv å
oppnevne representanter til det enkelte selskapet. Revisjonen registrerer at det er noe
varierende hvem som representerer kommunen i representantskapene i IKS, men at det ifølge
ordfører er ordfører selv som skal sitte i generalforsamling i alle kommunens aksjeselskap.
Gjennom intervjuer beskrives det en praksis hvor bystyret oppnevner representanter til
selskapsstyrene som gjennom dette kan ivareta Lillesands eierinteresser, og at
representantskap som eierorgan kun er et unødvendig mellomledd mellom bystyret og
selskapet. Generalforsamling og representantskap skal etter lov utgjøre det overordnede
eierorganet hvor kommunen skal ivareta sine eierinteresser.
Styret i selskaper har det overordnede ansvaret for forvaltningen av virksomheten og for å
organisere virksomheten på en forsvarlig måte, fastsette planer og budsjetter, være orientert
om selskapets økonomiske situasjon m.m. Hvem som skal sitte i styrene skal som hovedregel
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besluttes i generalforsamling og representantskap, og det er rettet mye fokus på hvorvidt
politikere samt ordfører og rådmann bør sitte i styreverv i kommunale selskaper. Revisjonen
registrerer at ordfører og tidligere rådmann sitter som styreledere i flere av kommunens
selskaper, noe KS i sin anbefaling eksplisitt fraråder. I forlengelse av dette registrerer
revisjonen dobbeltroller i enkelte av kommunens eierskap, hvor ordfører er styreleder i to
aksjeselskaper samtidig som han sitter som representant i selskapets generalforsamling.
Revisjonen finner det i forlengelse av dette som positivt at bystyret har et stort fokus på
habilitetsvurderinger, og håndterer habilitet blant bystyremedlemmer i styreverv på en god
måte.
Et velfungerende styre bør være sammensatt av kompetanse tilpasset selskapets virksomhet.
Det fremkommer at Lillesand kommunes utvelgelse av representanter gjøres noe tilfeldig
basert på politisk fordeling i bystyret, uten å hensynta kompetanse i henhold til selskapets
virksomhet. Revisjonen mener det viktig at den enkelte representant i selskapsstyrene er
tydelig i sin rolle da styreverv er et personlig verv, det vil si at medlemmer av selskapsstyrene
kun representerer seg selv og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eiere.
Etter revisjonens vurdering er det behov for at kommunen tar en prinsipiell diskusjon på sin
representasjon i selskapene, gjennom en tydeliggjøring og avklaring av hensikten med
representantskap og generalforsamling opp mot dagens praksis ved bruk av styrer. Det er
viktig at bystyret som eierorgan setter seg inn i hvorfor man velger og utnevner representanter
slik praksisen er i dag. Det er videre viktig at det gjøres en evaluering om hvorvidt politikere
skal sitte i styrer eller ikke. Revisjonen stiller seg i forlengelse av dette noe spørrende til
betraktninger rundt styremedlemmers rolle ved at de «skal ivareta kommunens eierinteresser»,
da dette strider mot intensjonen bak styreverv og representasjon i eierorgan.

Revisjonen har følgende anbefalinger:


Revisjonen anbefaler at kommunen systematisk behandler eierskapsmelding, og at
eierskapsmeldingen blir forankret som et aktivt styringsverktøy



Det anbefales at kommunen vurderer å etablere formaliserte oppfølgingsrutiner,
herunder systematisk skriftlig rapportering, utarbeidelse av selskapsspesifikke
eierstrategier og eiermøter i de mest sentrale selskapene



Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer å ta en prinsipiell diskusjon knyttet til
representasjon i selskapene, særlig for å avklare hensikten med de ulike organene og
hvem som skal sitte i ulike posisjoner
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2.

INNLEDNING

De siste 20 årene har det vært en betydelig økning i antall kommunale selskaper, og tendensen
viser at kommuner i økende grad velger å organisere deler av sin virksomhet som egne og mer
fristilte selskaper. Økt organisering gjennom selskaper ses ofte i sammenheng med reformen
New Public Management, som blant annet omhandler iverksetting av ulike reformtiltak
knyttet til fristilling og konkurranseutsetting i offentlig sektor1.
Lillesand kommune forvalter store verdier gjennom eierandeler i ulike selskaper, og det er
derfor viktig at kommunen har en bevissthet rundt både oppfølging, eierstyring og evaluering
av det enkelte selskapet. Av kommunens eierskap utgjør aksjeselskap (AS) og
interkommunale selskaper (IKS) de mest utbredte selskapsformene, og omfatter direkte
eierskap i 14 ulike selskaper. Interkommunale selskaper utgjør fem av disse selskapene, mens
aksjeselskap utgjør ni selskaper hvor tre av disse er heleide av kommunen. Lillesands
eierinteresser bærer for øvrig preg av å være noe fragmentert, da det ved flere av selskapene
er etablert en rekke datterselskaper.
En utstrakt bruk av fristilt selskapsorganisering kan være en potensiell risiko og utfordring for
kommunen, hvor det må stilles høyere krav til folkevalgt styring og kontroll. Bystyret har det
overordnede ansvaret for de deler av kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper, og
det er avgjørende med en aktiv demokratisk eierstyring for å sikre en optimal ivaretakelse av
kommunens eierinteresser. Videre stiller en fragmentert eierstruktur strengere krav til
oppfølging og styring av kommunens direkte og indirekte eierskap, da mulighetene for direkte
politisk styring reduseres og faren for ansvarforvitring øker. Kommunen bør derfor ha en
aktiv eierstyring gjennom eierorganet og en bevissthet rundt styresammensetning og
oppfølgingen av selskapet som helhet.
Høsten 2016 bestilte kontrollutvalget i Lillesand kommune en overordnet selskapskontroll
knyttet til kommunens utstrakte bruk av fristilte organisasjonsmodeller2. Selskapskontrollen
tar for seg en generell gjennomgang av kommunens eierskap og eierstyring, og revisjonen har
på bakgrunn av prosjektets overordnede tilnærming sett det hensiktsmessig å følge samme
prinsipper og fremgangsmåte som en standard forvaltningsrevisjon.
Hensikten med prosjektet har vært å løfte en ordinær selskapskontroll til en mer overordnet
tilnærming, ved å se på alle kommunens selskaper uten å nødvendigvis gå ned i detalj på
hvert enkelt selskap slik formålet er ved en vanlig selskapskontroll. Prosjektet har som formål
å fremheve foreliggende rutiner og prosedyrer omkring overordnet eierskap og eierstyring ved
kommunens selskaper. Herunder er det ønskelig å se nærmere på kommunens strategier for
sine eierskap, samt ulike virkemidler for hvordan kommunen følger opp og evaluerer sitt
eierskap i de ulike selskapene.
1

Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap. S. 17-18
2
Bestilt gjennom «Plan for selskapskontroll 2016-2019», vedtatt 31.10.2016 (sak 25/16)
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3.

PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING

3.1

FORMÅL

Formålet med den generelle selskapskontrollen vil ha til hensikt å foreta en gjennomgang av
kommunens rammeverk for utøvende eierstyring, og hvilke formaliserte rutiner og strategier
som foreligger for å sikre en god ivaretakelse av kommunens eierinteresser. Prosjektet vil ta
utgangspunkt i en overordnet fremstilling av kommunens eierskap og eierstyring, uten at det
er tilknyttet noen bestemte selskaper.
Det vil videre være formålstjenlig å se på de premisser og kriterier som ligger til grunn ved
utvelgelse av kommunens representanter i selskapenes generalforsamling, representantskap og
styrer. Det vil her være ønskelig å se på i hvilken grad kommunens representanter har
kjennskap til sitt mandat, samt hvordan de på best mulig måte representerer og ivaretar
kommunens eierinteresser.
3.2

PROBLEMSTILLINGER

Problemstillingene er utarbeidet på bakgrunn av risikovurderinger i «Plan for selskapskontroll
2016-2019» for Lillesand kommune.
Prosjektplan for arbeidet ble behandlet av kontrollutvalget 11.12.2017 (sak 34/17), hvor
følgende problemstillinger ble vedtatt:
1) Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap?
Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger
til grunn for kommunens selskaper?
2) Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens
eierskap, og hvordan ivaretas kommunens eierinteresser?

3.3

METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING

Prosjektet er i hovedsak gjennomført som en overordnet gjennomgang av kommunens
eierskap gjennom sine aksjeselskap og interkommunale selskap, og eierstyringen av disse
knyttet til ivaretakelse av kommunens eierinteresser.
Prosjektets metodiske fremgangsmåte har basert seg på en kombinasjon av ulike tilnærminger
innenfor kvalitativ metode. Dokumentanalyse har vært en sentral del av vår datainnsamling,
blant annet gjennom en grundig gjennomgang av kommunens eierskapsmelding med
tilhørende eierskapsprinsipper, oversendt oversikt nøkkelinformasjon over alle kommunens
selskaper fra kommunen samt andre relevante styringsdokumenter. Revisjonen har i tillegg
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gjennomgått alle bystyrebehandlinger fra både 2015, 2016, 2017 frem til mai 2018, med en
sammenstilling av saksfremlegg, politiske vedtak og behandlinger.
Den metodiske datainnsamlingen har for øvrig bestått av intervjuer med nøkkelpersoner i
kommunen. Revisjonen har i startfasen hatt møte med prosjektets kontaktperson, i hensikt å
kartlegge kommunens eierskap med tilhørende rutiner. Det er i tillegg gjennomført semistrukturerte intervju med økonomisjef, rådmann og ordfører. Intervjuene tok utgangspunkt i
en felles utarbeidet intervjuguide, med enkelte omformuleringer tilpasset den enkelte
informant. En sammenstilt intervjuguide fremgår av vedlegg 1 i rapporten.
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 viktig 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.
Arbeidet med rapporten har foregått i perioden februar – mai 2018. Revisjonen ønsker å
presisere at det i rapporten er tatt utgangspunkt i informasjon som er forelagt fra kommunen i
respektive tidsperiode. Det er registrert at kommunen diskuterer mulig nedleggelse av enkelte
selskaper, men dette er ikke hensyntatt i arbeidet da det ikke formelt er fattet noen endelige
beslutninger innenfor rapportens arbeidsperiode.
Prosjektet er utført av forvaltningsrevisorer Stine Norrøne Beck og Camilla N. Eriksrud, og
er 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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4.

PROBLEMSTILLINGER

For å underbygge problemstillingene vil det innledningsvis redegjøres for lokaldemokratisk
eierstyring der kommuner setter ut tjenester eller oppgaver til selskaper. Det vil herunder
presenteres kjennetegn ved de to ulike selskapsformene interkommunale selskap og
aksjeselskap, og ulike konsekvenser for de to formene for organisering.
Når kommuner velger å skille ut deler av sin virksomhet ut i egne selskaper, betyr dette at
betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres. Både lovbestemmelser og normer for
god selskapsstyring regulerer hvor mye kommunen som eier selskapene kan og bør involvere
seg i selskapenes virksomhet. Kommunene har likevel flere verktøy som kan sikre styring og
kontroll overfor aksjeselskap og interkommunale selskap.
I både aksjeselskap og interkommunale selskap skjer selskapsstyringen gjennom hierarkiske
styringslinjer, hvor daglig leder skal stå til ansvar for styret, hvor styret igjen opptrer på vegne
av eierne i generalforsamling eller representantskap. Etter normene for god selskapsstyring
kan eierne kun instruere selskapet gjennom denne kanalen.4 Eierstyringen utøves derimot av
«eierorganet» (generalforsamling eller representantskap), som igjen er utpekt av kommunens
folkevalgte nivå. Eierstyring skjer i all hovedsak gjennom to styringskanaler. Den ene formen
for eierstyring skjer gjennom selskapets styrende organer og regulære prosedyrer, kanaler som
også IKS-loven5 og aksjeloven6 legger opp til. Den andre styringskanalen for kommunen til å
følge opp sine eierskap er gjennom direkte kontakt med selskapet utenom generalforsamling
og representantskap, hvor kommunen har anledning til å arrangere eiermøter med selskapets
ledelse.7
Forholdet mellom selskapsstyring og eierstyring er relativt komplekse, hvor styringslinjene
skjer innenfor et fingradert, institusjonalisert system med mange polisjoner og ulike organer,
ofte med klart definerte roller hvor relasjoner mellom de er underlagt både formelle og
uformelle normer8. Med så mange ulike kommuner, selskaper og standarder er det i tillegg
mye varierende lokal praksis og oppfattelse om hvordan god eierstyring og selskapssturing
skal utføres på en best mulig måte.
Aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS) er de to selskapsformene kommuner i
hovedsak anvender ved utskilling av virksomhet til selskaper, og er de som vil rettes fokus
mot gjennom denne selskapskontrollen. Av fremstillingen nedenfor fremgår Lillesand
kommunes eierskap med selskapsform og eierandel pr. februar 2018 som revisjonen har
mottatt av kommunen selv:
4

Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap. S. 97
5
Lov 29. januar 1999, Lov om interkommunale selskaper. Heretter IKS-loven
6
Lov 13. juni 1997, Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Heretter asl.
7
Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap. S. 97
8
. Ibid S. 98
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Interkommunale selskap (IKS)
LiBir IKS
Kristiansandsregionens brann og redning IKS
Aust-Agder revisjon IKS
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Aust-Agder museum og arkiv IKS

Eierandel
67,25 %
7,6 %
6,5 %
2%
2%

Aksjeselskap (AS)
Kokkenes Utvikling AS
Ankerfestet AS
Lillesand Dovre Utvikling AS
Lillesand Næringsarealer (LiNa)
Avigo AS
Agder Energi AS
Radio L Lillesand Nærradio AS
Aust-Agder næringsselskap AS

100 %
100 %
100 %
50 %
31,2 %
2,27 %
2,08 %
1%

Indirekte eierskap og samarbeid (ikke uttømmende)
LiBir Energi AS (Datterselskap av LiBir)
Miljøpartner sør AS (Datterselskap av LiBir)
Returkraft (Indirekte gjennom LiBir)
Agderbyen Eiendomsutvikling AS (LiNa eier 50 %)
Sørlandsparken Øst AS9 (Datterselskap av LiNa)
Region Kristiansand10 (§ 27-samarbeid med eget styre)
Struktur1 (§ 27-samarbeid – eget rettssubjekt)

I følge NIBR-rapporten kan kommunens eierinteresser i selskaper deles inn i to hovedformer:
selskap med forretningsmessige mål og selskap med sektorpolitiske mål. For et selskap med
forretningsmessige mål, vil målene i hovedsak være å oppnå bedriftsøkonomisk lønnsomhet,
lav økonomisk risiko for eiere og høy avkastning/verdiskapning med henblikk på den
investerte kapitalen. Selskaper med sektorpolitiske mål inkluderer derimot de som utfører
lovpålagte eller tradisjonelle kommunale kjerneoppgaver, ved eksempelvis havnevesen, vann
og avløp, arbeidsmarkedsbedrifter, kultur og næringsutvikling. NIBR viser videre til skillet
mellom direkte og indirekte eierskap, hvor indirekte eierskap omfatter datterselskaper og
tilknyttede selskaper i et morkonsern hvor kommunen har eierinteresser.11
Interkommunale selskap (IKS) reguleres av IKS-loven, og er en selskapsform hvor alle
deltakere er offentlige aktører, herunder kommuner, fylkeskommuner eller andre
interkommunale selskaper. Private eller statlige aktører har ikke anledning til å delta som eier
i et IKS, men selskapet er som eget rettssubjekt både økonomisk og rettslig skilt fra
deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommunen hefter ubegrenset for en prosent- eller
brøkandel av sine forpliktelser, som til sammen skal utgjøre selskapets samlede forpliktelser,
jfr. IKS-loven § 3 første ledd.
9

Selskapet har opprettet en rekke datterselskaper for «single-purpose»-oppgaver
Ibid
11
Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap. S. 100-101
10
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Representantskapet utgjør selskapets øverste myndighet og eierorgan, hvor
deltakerkommunenes eiermyndighet skal utøves gjennom denne arenaen. Samtlige deltakere
skal være representert med minst én representant som oppnevnes av by-/kommunestyret. Den
enkelte deltakerkommune kan ikke utøve direkte eiermyndighet overfor selskapets styre eller
administrasjon, dette må gjøres gjennom kommunens medlem i representantskapet. Det er
representantskapet som oppnevner styret, som igjen har ansvaret for å oppnevne og følge opp
daglig leder. Ansvaret for forvaltning og daglig drift av selskapet ligger hos styret og daglig
leder.12
I et interkommunalt selskap er kommunens økonomiske ansvar og risiko noe annerledes enn
ved et aksjeselskap. Særtrekket ved IKS er at hver av deltakerkommunene har et ubegrenset
ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser, tilsvarende eierandelen etter
selskapsavtalen. Samtidig gir lovens minimumskrav til selskapsavtalens innhold (vedtekter)
en større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir til aksjonærene i et AS.
De utvidede styringsmulighetene må likevel ses i sammenheng med at deltakerne påtar seg et
større ansvar ved at de er ubegrenset ansvarlige for selskapets forpliktelser. Av IKS-lovens
forskrifter fremgår det for øvrig reguleringer knyttet til årsbudsjett og økonomiplan, krav til
årsregnskap og årsberetning samt regler om periodevis rapportering og KOSTRArapportering13.
Aksjeselskap (AS) reguleres av bestemmelsene i aksjeloven, og kan eies av en kommune eller
fylkeskommune enten alene eller sammen, eller sammen med andre private rettssubjekter. Et
viktig kjennetegn ved aksjeselskap er at eierne ikke er ansvarlige for selskapets forpliktelser
utover egen innskutt kapital. Dette begrensede økonomiske ansvaret innebærer at et AS i
motsetning til en kommune, kan gå konkurs. Aksjeselskap som organisasjonsform vil derfor
være godt egnet når kommunen ønsker samarbeid med private aktører samtidig som de ønsker
å etablere et industrielt eller næringssamarbeid og samtidig ha en begrenset økonomisk risiko.
Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan, og utgjør styringsarenaen hvor eierne
kan utøve myndighet og fastsette rammer og regler for styret og daglig leder gjennom
vedtekter, instrukser og vedtak. Generalforsamling velger styret, som igjen har det
overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor
rammen av lovverket.14
Ved valg av aksjeselskap som selskapsform innebærer dette noe mindre styringsmuligheter og
svakere politisk innflytelse enn i et IKS. Ved aksjeselskap avhenger rettighetene av hvor stor
andel av selskapet vedkommende eier. For kommunen vil det derfor være viktig at
eierandelen er tilpasset kommunens formål med eierskapet. Dette innebærer at dersom

12

Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 4
FOR-2003-10-21-1445 Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper mm.
FOR-1999-12-17-1568 Forskrift om budsjett, regnskap mm. for IKS
14
Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 4
13
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kommunen ønsker fullstendig kontroll, bør hele selskapet eies av kommunen alene. I henhold
til aksjeloven har eierne følgende rettigheter i forhold til eierandel:
-

100 %
90 %
67 %

-

50 %

-

34 %

Når et aksjeselskap har én eier har denne eieren full kontroll i selskapet
Eierandelen gir rett til å tvangsutløse de øvrige aksjonærene
Eiere med 2/3 flertall kan beslutte vedtektsendringer, beslutte fusjon eller fisjon,
treffe vedtak om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapital, gjøre vedtak om
omdanning eller oppløsning
Eiere som har mer enn halvparten av aksjene kontrollerer beslutninger som krever
alminnelig flertall, ved eksempelvis valg av styre, godkjenning av årsregnskap og
utdeling av utbytte
Denne eierandelen gir eieren en negativ kontroll over en rekke beslutninger i
selskapet, særlig i forhold til vedtektsendringer

Sett hen til kommunens økonomiske risikoer knyttet til eierandeler i aksjeselskap, er denne i
direkte relasjon til verdien av aksjekapitalen som er skutt inn. Dersom kommunen eller andre
eiere ønsker å ta ut midler fra selskapet, må dette følge bestemmelsene i aksjeloven om
utdeling av utbytte. Kommunens muligheter for grad av eierstyring kan etter behov reguleres i
vedtektene eller i egen aksjonæravtale/eieravtale. Eiermyndigheten er for øvrig formalisert
gjennom generalforsamlingen, hvor kommunen kun har anledning til å utøve myndighet
gjennom sin representant.
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4.1

FØRSTE PROBLEMSTILLING

1) Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap?
Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser
ligger til grunn for kommunens selskaper?

4.1.1 REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriteriene i følgende kapittel vil redegjøre for de formaliserte rammene knyttet til
utøvende eierstyring, og de verktøy og arenaer som anses som effektive virkemidler for
ivaretakelse og oppfølging av kommunale eierskap. Kriteriene vil i hovedsak ta utgangspunkt
i KS-rapport15 som presenterer 21 anbefalinger for god eierstyring, selskapsledelse og
kontroll, hvor revisjonen har valgt å trekke ut de mest essensielle og relevante anbefalingene.
Anbefalingene vil suppleres med NIBR-rapport16 om styring gjennom kommunalt eierskap
samt relevante rettskilder.
Eierstyring i kommunale selskaper er generelt veldig komplekst sett i sammenheng med
tilsvarende privateide selskaper. Kommunen som eier har ansvar for å sikre etterfølgelse av et
langt bredere spekter av lovpålagte bestemmelser, og eierstyringen er ofte preget av mer
sammensatte mål- og rapporteringskrav17. Det ligger i tillegg en forventning til at kommunens
midler anvendes på en hensiktsmessig måte, med mest mulig effektive løsninger. Bystyret har
det overordnede ansvaret for de deler av kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper,
og det er derfor viktig med en aktiv demokratisk eierstyring. Kommunens eierstyring sies å ha
et gjennomgående politisk preg, da den demokratiske delen kommer til uttrykk ved at
selskapene er opprettet av og driver sin virksomhet på oppdrag fra bystyret.
NIBR viser til at innholdet og formålet i eierskap- og selskapsstyring kan kategoriseres i tre
ulike dimensjoner. Den første omhandler at eierstyringen innebærer å sørge for at lovpålagte
bestemmelser overholdes. Herunder er det viktig at kommunen som eier følger opp hvilke
lovpålagte bestemmelser som gjelder for selskapene de har eierinteresser i, da noe
bestemmelser gjelder for alle selskaper uavhengig av eierskap, mens andre kun gjelder for
offentlige eiere. Det er videre avgjørende at eierstyringen skal ivareta driftsmessige hensyn
for å oppnå en god og hensiktsmessig selskapsstyring i henhold til selskapets formål og
virksomhetsområde. NIBR sin tredje dimensjon omhandler avslutningsvis å ivareta den
politiske siden av styringens innhold og formål, da mange selskaper opprettes for å ivareta
politiske hensyn og formål.18
15

Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap
17
Ibid s. 91
18
Ibid s. 68
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Et viktig skille ved styring av kommunale selskaper omhandler forskjellen mellom det enkelte
selskapets organisering og styring på den ene siden, og organiseringen og styringen av det
kommunale eierskapet på den andre. Det første forholdet omhandler de formelle og
lovregulerte rammene for hvordan selskapet er organisert. Det kommunale eierskapet er
derimot mer opp til den enkelte kommune og det lokale selvstyret, for hvordan de på en mest
mulig effektiv måte ivaretar sitt eierskap19.

Eierstyring gjennom etablering
Det å skille ut selskaper fra kommunen begrunnes gjennomgående med argumenter som
eksempelvis kostnadseffektivitet, tjenestekvalitet, konkurranseutsetting, oppgave- og
ansvarsfordeling og oversiktlighet. Ved etablering av kommunale selskaper får kommunen en
anledning til direkte påvirkning gjennom å legge de politiske, finansielle og organisatoriske
rammene for virksomheten.20 Styring gjennom etablering av selskapet fremhever NIBRrapporten som en av de mest sentrale verktøy for kommunens eierstyring av sine selskaper.
Etablering av et selskap er en anledning for kommunen å legge føringer ved flere forhold, og
anses som en aktiv del av kommunens eierstyring. Ved etablering har kommunen mulighet til
å legge føringer gjennom både fastsetting av selskapets formål og virksomhet, valg av
selskapsform, regulering av relasjonen mellom eierne, selskapets vedtekter og nedfelling av
øvrige styringsdokumenter21.
KS-anbefaling 2 «vurdering og valg av selskapsform» beskriver at det er kommunen sitt
ansvar som eier å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov,
samfunnsansvar og markedsforhold. Et aktivt eierskap er avgjørende for en god lokalpolitisk
forvaltning av kommunens verdier i selskapene, og har stor påvirkning på selskapenes
disposisjoner og markedsposisjon.22

Eierstyring gjennom dokumenter
Styring gjennom dokumenter er et vel anvendt virkemiddel innen eierstyring, både i form av
ulike strategier, rutinebeskrivelser, årsrapporter, planer og meldinger. Styringsdokumentene
fyller ulike funksjoner innen eier- og selskapsstyringen¸ hvor enkelte er lovpålagt og andre
faller inn under det lokale selvstyret og således opp til kommunen å ta i bruk eller ikke23.
Eierskapsmelding som styringsdokument er et sentralt og vel anvendt virkemiddel for god
kommunal eierstyring. Eierskapsmeldinger er i skrivende stund ikke lovfestet, og utarbeides
19

Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap. s. 96
20
Ibid s. 19
21
Ibid s. 99
22
Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 9
23
Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap. S. 111
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derfor i noe varierende i format blant ulike kommuner. De inneholder likevel som oftest en
generell del om kommunens eierskapspolitikk og forvaltning, etterfulgt av en mer detaljert
gjennomgang av kommunens selskaper og eierskap24.
Frem til dags dato har ikke eierskapsmelding vært en lovfestet oppgave for kommunene. I
departementets forslag til ny kommunelov (Prop. 46. 2017-2018) lagt frem av statsråd 16.
mars 2018, fremgår det likevel at departementet foreslår at eierskapsmelding skal være et
lovfestet krav i ny kommunelov. Formålet med lovfestingen beskrives med å få fastsatt et
minimumskrav for å sikre et minimum av eierstyring i alle kommuner. Det foreslås videre at
ny kommunelov skal sette et krav om at eierskapsmelding skal behandles minimum én gang
hver valgperiode, samtidig som departementet åpner for at kommunene fritt kan behandle
eierskapsmeldingene oftere enn kravet i loven.25
KS-anbefaling 4 «utarbeidelse av eierskapsmeldinger» viser til at kommunene årlig bør
fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding for alle
sine selskaper. KS anbefaler videre at alle eierskapsmeldinger skal behandles i by-/
kommunestyret, og primært fokusere på selskapene der kommunen er direkte hel- eller
deleier. Det å utforme eierskapsmelding mener KS sikrer et grunnlag for nødvendige
styringssignaler til selskapene, samtidig som det tydeliggjør de folkevalgtes ansvar. KS lister
følgelig opp fem punkter enhver eierskapsmelding anbefales å inneholde:26
1.
2.
3.
4.

Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid
Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring
Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene
Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder
styringsdokumenter
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.
I forlengelse av en eierskapsmelding er det flere styringsdokumenter som utgjør viktige
verktøy for kommunens ivaretakelse av sine eierskap. KS-anbefaling 5 «utarbeidelse og
revidering av styringsdokumenter» uttrykker viktigheten av at kommunestyret må utarbeide
og jevnlig revidere styringsdokumenter og avtalene som regulerer styringen av sine
selskaper27. KS anbefaler at enhver kommune bør utarbeide en åpen og klart uttrykt
eierstrategi. Fastsettelse og revidering av eierstrategier viser hvilke mål og strategier som skal
ligge til grunn for kommunens utøvelse av sitt eierskap overfor det enkelte selskapet, og er en
anledning til å gi politiske styringssignaler til selskapene. Et mer detaljert virkemiddel for å gi
politiske styringssignaler til selskapene er gjennom å fastsette og revidere selskapsspesifikke
eierstrategier. Dette er kommunale styringsverktøy som skal vise hvilke mål og strategier som
24

Ibid
Prop. 46 L (2017-2018) Proposisjon til Stortinget (Forslag til lovvedtak) Lov om kommuner og
fylkeskommuner (Kommuneloven) Side 317
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skal ligge til grunn for kommunens utøvelse av sitt eierskap overfor det enkelte selskapet.
Selskapsspesifikke eierstrategier må for øvrig ikke forveksles med selskapenes egne
strategidokumenter som utformes av selskapene selv.28
For ethvert interkommunalt selskap skal det etter Lov om interkommunale selskaper29 § 4
opprettes en skriftlig selskapsavtale. Utarbeidelse og revidering av selskapsavtaler utgjør et
viktig styringsverktøy, og skal blant annet regulere organisering, formål, styremedlemmer og
representantskap, deltakernes innskuddsplikt og eierandel i selskapet, jfr. IKS-loven § 4 ledd
3. På lik linje med selskapsavtaler i IKS, utgjør vedtektene en tilsvarende og viktig del av
aksjeselskapenes stiftelsesdokument, jfr. aksjeloven § 2-130. Aksjeloven §§ 2-2 og 2-3
spesifiserer minstekrav til vedtektenes innhold, mye tilsvarende som selskapsavtalene i
interkommunale selskaper. Hovedintensjonen ved både vedtekter og selskapsavtaler er å
regulere forholdet mellom eierne samt mellom eierne og selskapet. For å regulere styringen
ytterligere kan det være hensiktsmessig å utarbeide andre styringsdokumenter, som er
tilpasset en mer spesifikk og bevisst eierstyring. Slike dokumenter er ikke nødvendigvis
lovfestet, men har til hensikt å sikre en bevisst eierstyring og å tilstrebe åpenhet og
gjennomsiktighet i den kommunale tjenesteproduksjon der den er organisert i selskaper.31
Ved kommunens eierstyring er det viktig å tydeliggjøre de ulike formål og hensyn som
styringen i praksis skal ivareta. Mange kommuner har utarbeidet og vedtatt et sett med
eierskapsprinsipper, som har til hensikt å legge føringer for kommuners eierskapspolitikk.
Utarbeidelse av eierskapsprinsipper er ikke et lovpålagt styringsdokument, men anvendes ofte
som et styringsverktøy som dekker ulike forhold ved hensikten og innholdet i eierstyringen32.

Styring gjennom eiermøter
NIBR trekker i sin rapport frem direkte kontakt gjennom eiermøter som en sentral arena for
eierstyring utenom generalforsamling og representantskap. Eiermøter omtales som en vanlig
form for eierstyring, og er et styringsverktøy som anvendes i de fleste kommuner ofte
representert av rådmann eller ordfører.33 Eiermøtene presenteres videre som en viktig arena
for å drøfte selskapenes formål, og som en effektiv møteplass for eiere og styret i selskapene.
I KS-anbefaling 6 «eiermøter» anbefales det at det jevnlig skal gjennomføres eiermøter for å
bidra til en god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Eiermøtet bør etter KS sin
anbefalinger minimum være representanter fra kommunen som eier, styret samt daglig leder
28
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kommunalt eierskap. S. 117
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for selskapet. Eiermøter er ikke en lovregulert styringsform, men skal utgjøre en uformell
arena der det kan diskuteres strategier uten å treffe formelle beslutninger eller vedtak.34

4.1.2 FAKTA
I følgende delkapittel vil Lillesand kommunes utøvelse av eierskap presenteres, med de
styringsverktøy kommunen anvender i sin aktive eierstyring. Revisjonen vil herunder
gjennomgå kommunens forhold rundt oppfølging av sine eierskap, eierskapsmelding og
eierskapsprinsipper, rapporteringsrutiner og kommunikasjonspunkter.
Styring gjennom eierskapsmelding
Eierskapsmelding utgjør et viktig styringsverktøy for kommunene. KS peker på at
kommunene årlig bør utarbeide eierskapsmelding, noe som understøttes i forslag til ny
kommunelov hvor det foreslås å lovfeste utarbeidelse og behandling av eierskapsmeldinger.
Lillesand kommune utformet sin første eierskapsmelding etter anmodning fra bystyret
05.03.2008 (sak 08/307), hvor meldingen ble ferdigstilt og endelig behandlet av bystyret
01.12.2010 (sak 139/10). Kommunens utarbeidelse av eierskapsmeldingen beskrives
innledende at har til hensikt å:
 Øke bevisstheten rundt kommunens rolle som eier
 Gi kortfattet og overordnet informasjon om kommunens eierinteresser
 Bidra til å klargjøre hvordan kommunen styrer virksomhetene sine (overordnet
eierskapspolitikk)
 Avklare hva kommunen ønsker å oppnå med eierskapet (eierstrategi)
Lillesand kommunes eierskapsmelding fra 2010 består av to deler; del 1 beskriver
kommunens overordnede eierskapspolitikk, strategi og eierskapsprinsipper, og del 2
presenterer en skjematisk oversikt over kommunens eierskap og strategier opp mot det enkelte
selskapet. I eierskapsmeldingens del 1 beskrives det at Lillesand har relativt store verdier og
eierinteresser plassert i virksomheter utenfor kommuneorganisasjonen. Det vises videre til at
selskapsdannelse reduserer kommunens muligheter for direkte politisk styring og kontroll.
Eierskapsmelding utgjør i denne sammenheng et viktig styringsverktøy for å sikre at
folkevalgte og administrasjonen får god nok innsikt og oversikt over kommunens
eierinteresser og strategier for sine selskaper.
I bystyrets saksfremlegg til eierskapsmeldingen (sak 139/10), beskriver rådmannen at
eierskapsmeldingen vil være underlagt løpende vurdering med sikte på en aktiv evaluering av
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meldingen etter den årlige behandlingen av årsregnskapet og årsmeldinger. Tilsvarende
uttrykkes i kommunens vedtatte eierskapsprinsipp 135:
«Bystyret skal minst en gang i bystyreperioden behandle egen sak «Kommunens
eierskapsmelding». Ut over dette minstekravet skal rådmannen årlig vurdere behovet
for å revidere heler eller deler av meldingen.»
Revisjonen har gjennom flere kanaler fått bekreftet at kommunen ikke har etterfulgt vedtatt
eierskapsprinsipp eller rådmannens uttalelse om løpende og aktiv evaluering av meldingen.
Lillesand kommune har ikke behandlet noen revidert utgave av eierskapsmeldingen, og det
har ikke vært noen politiske behandlinger som omhandler eierskapsmeldingen siden 2010.
Revisjonen er for øvrig gjort kjent med at kommunen har igangsatt arbeidet med ny
eierskapsmelding, som forventes ferdigstilt sommer/høst 2018.
Under revisjonens intervju med både ordfører og rådmann ble det stilt spørsmål om hvorfor
kommunen ikke har fulgt opp eierskapsmeldingen de siste 8 årene, hvor begge begrunner det
med kapasitetsproblemer. Rådmannen viser til at Lillesand er sårbare på utredningskompetanse og at den dårlige oppfølgingen har stått på manglende ressurser, noe som også
gjenspeiles i at de er en liten kommune. I forlengelse av dette trekker ordfører frem
viktigheten av eierskapsmelding, og at den definerer tydelig eierstyring og hvordan
kommunen skal ivareta sine selskaper. Ordfører beskriver videre at det å bruke
eierskapsmelding som et aktivt virkemiddel for eierstyring både er nødvendig og bra, og det
er derfor viktig at kommunen nå får oppdatert en ny melding.
Gjennom intervju med økonomisjef blir revisjonen orientert om at han har hovedansvaret for
utarbeidelse av den nye eierskapsmeldingen. Økonomisjef uttrykker at det ikke nødvendigvis
blir de største strukturelle endringene i forhold til eierskapspolitikk i den nye
eierskapsmeldingen, men at utfordringen for kommunen ligger i det å etterleve hva som
faktisk står i meldingen.
Styring gjennom eierstrategier
Åpne og klart uttrykte eierstrategier anbefaler KS at enhver kommune utarbeider, både i form
av generelle og selskapsspesifikke strategier. Lillesand kommune omtaler eierstrategier i sin
eierskapsmelding, hvor det sies at kommunen gjennom eierstrategier må stille krav og
forventninger til den enkelte virksomhet. I Lillesand kommunes eierskapsprinsipp 2 heter det
at: «Det skal utformes eierstrategi til den enkelte virksomhet/samarbeid». Det stiller videre
krav til at eierstrategien skal inneholde klargjøring av intensjonen, forutsigbare og
kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten, rutiner for rapportering og klar og
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forutsigbar utbyttepolitikk.36 Det sies videre i eierskapsprinsipp 3a at kommunenes
representanter skal ivareta den vedtatte eierstrategien i generalforsamling og representantskap.
Gjennom revisjonens intervjuer ble informantene spurt om de har kjennskap til om
eierstrategier er utformet og anvendes i praksis, hvor ordfører uttrykker følgende:
«Det foreligger ikke ordentlige eierstrategier i kommunen, dette er noe vi må få på
plass. Det er ganske omforent med våre intensjoner, men vi har ikke noen dokumenter
som definerer dette.»
Ordfører mener i forlengelse av dette likevel at de har mange selskaper hvor det er tydelig hva
kommunens intensjoner er. Rådmannen beskriver på sin side viktigheten av eierstrategi, men
at detaljert utforming må diskuteres nærmere i forbindelse med ny eierskapsmelding. Hun
mener diskusjonen bør ligge på hvor sterk og detaljert styring kommunen ønsker kontra hvor
fritt selskapene bør stå. Revisjonen observerer for øvrig at det i eierskapsmelding fra 2010
beskrives en form for strategi og vurdering under gjennomgangen av de enkelte selskapene.
Aktiv eierstyring –Rapportering og oppfølging
Hensikten med rutiner for eierskap beskrives i Lillesands eierskapsmelding med at det skal
bidra til å utvikle kommunens eierskap, skape større åpenhet om de eierforholdene som
kommunen har samt styrke kontakten mellom selskapene og kommunen. Aktiv eierstyring er
vesentlig for at Lillesand kommune skal ivareta sine selskaper og eierinteresser på en god
måte. Det er herunder viktig med både rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierskap,
samtidig som rapporteringsrutiner og kontaktarenaer mellom bystyret, administrasjonen og
selskapet er avgjørende for god eierstyring.
Rapportering er en vel anvendt styringsform som ved selskapsstyring sikrer en forutsigbar
informasjonsflyt mellom selskapet og bystyret som eier. I kommunens eierskapsmelding heter
det at alle virksomheter bør følges opp systematisk og at: «Bystyret skal behandle
virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/-regnskap.» Videre beskriver eierskapsmeldingen
at den politiske behandlingen av årsrapport og regnskap bør følges opp administrativt for å
sikre at virksomhetene utvikler seg i den retning kommunen ønsker. Rapportering er videre
forankret i kommunens eierskapsprinsipp 10, som stiller krav til at kommunen skal utarbeide
rapporteringsrutiner for å sikre at bystyret får all vesentlig informasjon om virksomheten.
Revisjonen registrerer at både rådmann, økonomisjef og ordfører beskriver skriftlig
rapportering som mangelfullt i Lillesand kommune, og at de i forhold til eierskapsmeldingens
formuleringer har et stort forbedringspotensiale ifølge økonomisjef. Økonomisjef uttrykker
videre at rapportering skjer mye uformelt, noe som skaper vanskeligheter for bystyret å kunne
styre sine aksjeselskaper. Rådmann beskriver at hun ikke har kjennskap til noen form for
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rapportering mellom selskapene og bystyret, eller at bystyret har behandlet noen saker som
omhandler årsmeldinger eller lignende fra noen av selskapene. Det beskrives videre at:
«Jeg tror rapporteringsrutinene er tynne, og at dette er en mangelvare hos oss (…)
Jeg får en viss informasjon, men det foreligger ikke noe system for å rapportere fra
selskapene tilbake til bystyret.»
Ordfører beskriver på sin side at flere av selskapene, ved blant annet LiNa AS og Avigo AS
praktiserer tilsvarende i forhold til rapportering, ved at det holdes en presentasjon en gang i
året til bystyret hvor det gjennomgås aktiviteter og virksomheten i selskapet. Dette beskriver
ordfører til revisjonen som en god måte å gjennomføre rapportering på. Slik revisjonen forstår
det, forekommer slike presentasjoner kun fra enkelte aksjeselskapene kommunen har
eierinteresser i. Videre uttrykker ordfører følgende om kommunens rapporteringsrutiner:
«Vi har ingen formelle skriftlige rutiner i tilknytning til rapportering (…) Men
gjennom mine styreposisjoner forsøker jeg å informere bystyret så mye jeg kan, men
mye av aktiviteten kommer også gjennom andre kanaler.»
Revisjonen har foretatt en gjennomgang av alle politiske saker behandlet i bystyret i perioden
2015, 2016, 2017 og frem til april 2018, og finner ingen behandlinger av årsmeldinger fra
noen av selskapene der kommunen har eierinteresser. Det er sporadisk politiske saker oppe i
bystyret som i hovedsak omhandler kommunens aksjeselskap, ved eksempelvis valg av
styrerepresentanter, avvikling av enkelte aksjeselskaper der kommunen ikke finner det
hensiktsmessig å skille det ut i selskap lenger eller etablering av selskap. De nevnte sakene
utgjør likevel kun et fåtall saker per år. Kommunens føringer i vedtatte eierskapsmelding om
at bystyret systematisk skal behandle virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/-regnskap,
observerer revisjonen at ikke er overhold de siste 4 årene.
Oppfølging og evaluering av kommunens selskaper er en viktig del av eierstyringen, da det er
vesentlig at kommunen jevnlig og systematisk vurderer hensiktsmessigheten med sine
eierskap og oppfølging av om selskapets virksomhet, aktiviteter og drift er i samsvar med
kommunens intensjoner med sitt eierskap. Gjennom intervjuer stilte revisjonen spørsmål om
kommunen har rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierskap. Rådmannen mener det i
perioden hun har vært ansatt, ikke har vært noen systematisk vurdering eller evaluering av
kommunens eierskap. Rådmannen tilføyer likevel at det er enkelte «sovende» selskaper det nå
diskuteres at skal legges ned, noe som er diskutert av kommunens ledelse og vil videre
avgjøres av bystyret. Det pekes videre på hensiktsmessigheten med å ha én i administrasjonen
med dedikert ansvar for oppfølging av Lillesands eierinteresser, en oppgave økonomisjef i
dag ivaretar på en god måte.
Ordfører omtaler oppfølging av kommunens selskaper på sin side som at det er enkelte
selskaper der det ikke er like stort behov for systematisk evaluering av eierskapet, ved
eksempelvis LiBir IKS som kommunens renovasjonsselskap. Næringsselskapene er på den
andre siden stadig oppe til diskusjon gjennom verdivurdering av aksjene.
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Eiermøter er et verktøy som kan anvendes både som en arena for rapportering fra selskapet og
oppfølging av eierinteressene fra kommunens side. Både NIBR og KS trekker frem eiermøter
som en viktig og god styringsform, som styrker styringslinjene samtidig som det utgjør en
uformell arena for både selskapet og kommunen til å diskutere eierstrategier og aktiviteter.
Slik det fremgår av eierskapsmeldingen, oppfordres det til eiermøter og kontaktmøter. I
kommunens eierskapsprinsipp 12 heter det at «Ved behov etableres det eiermøter i
virksomheter med flere eiere, hvor eierne kan drøfte felles eierstyring og sikre god dialog med
kommunens representanter.» Gjennom KS sin anbefaling oppfordres det til å også anvende
eiermøter som en kontaktarena uavhengig av antall eiere, for å skape en møteplass mellom
den administrative ledelsen i kommunen og selskapets ledelse. Økonomisjef beskriver overfor
revisjonen gjennom intervju at han ikke har kjennskap til at slike avholdes, men at kommunen
ved enkelte selskaper har andre former for tett oppfølging. Rådmannen bekrefter også
tilsvarende økonomisjef, ved at hun i tiden som rådmann i Lillesand ikke har hørt noe om
eiermøter med noen av kommunens selskaper. Det trekkes likevel frem som et fornuftig
verktøy å ha for kommunen.
Revisjonen har for øvrig blitt gjort kjent med kommunens økte fokus på sine eierskap
gjennom utkast til årsberetning 2017, hvor det presenteres status i Lillesands eierskap som en
del av årsmeldingen. Det har videre i revisjonens intervjuer med økonomisjef, rådmann og
ordfører gjennomgående blitt vist til arbeidet med ny eierskapsmelding og forbedring av
denne.

Ansvarlighet og styring gjennom etablering
Eierstyring av kommunens interesser i selskaper er viktig at foregår helt fra etablering i
bystyret, og underveis gjennom vurderinger i politiske saker som omhandler selskapet. Både
NIBR og KS beskriver styring gjennom etablering og oppfølging som en av de mest sentrale
verktøy for kommunens eierstyring, og gir kommunen anledning til å legge føringer ved flere
forhold av selskapet.
Intensjonen bak opprettelse av et kommunalt selskap kan være sammensatt og varierende.
Lillesands eierskapsmelding trekker frem både rene finansielle og politiske intensjoner for å
engasjere seg på eiersiden i en virksomhet. De ulike intensjonene ved eierskapet vil igjen
prege hvor aktivt eller passivt kommunen anvender styringslinjene, og hvorvidt
hovedmålsettingen er økonomisk avkastning eller mer gjennomføringsresultater for
samfunnsmessige oppgaver. Lillesand kommunes eierinteresser preges av mange
aksjeselskaper hvor flertallet av disse har næringsutvikling som hovedformål. Som en følge av
mange næringsselskaper i kommunen, registrerer revisjonen at det er opprettet en rekke
datterselskaper og «single-purpose»-selskaper.
Kommunens mange indirekte eierskap (datterselskaper og «single-purpose»-selskaper)
belyste revisjonen overfor informantene, ved å stille spørsmål om kommunens bevissthet
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rundt dette og ansvarsoppfølging. Økonomisjef beskriver til revisjonen at enkelte av
kommunens selskaper har en rekke «single-purpose»-selskaper, men at disse ikke krever noe
særskilt oppfølging da det ved enkelte tilfeller er slik at én tomt er skilt ut som et eget selskap
og følgelig lite aktivitet. Økonomisjef beskriver at LiBiR IKS på sin side har noen
datterselskaper med definerte formål, hvor kommunen har vært tettere på oppfølging.
Rådmann forteller revisjonen at hun har registrert det er mange datterselskaper og «singlepurpose»-selskaper i kommunen, hvor noen nok er mer hensiktsmessige enn andre.
Rådmannen beskriver for øvrig organiseringen følgende:
«Ansvaret forvitrer jo litt, og det er jo primært morsselskapet som bær være tett på –
men jo flere datterselskaper jo fjernere blir det for kommunen.»
Ordfører mener det er viktig med transparens med kommunens indirekte eierskap, men at
rapportering til bystyret foregår ved morsselskapene og ikke de underliggende. Det beskrives
likevel at styringen sikres gjennom at bystyret velger politikere fra opposisjonen til å sitte i
respektive selskapsstyrer. Videre beskriver ordfører ansvaret som at:
«I forhold til ansvar og eierstyring ved datterselskapene så ligger ansvaret på
hovedselskapet. Men kommunen kan likevel ikke fraskrives ansvaret for disse
selskapene.»
Ved revisjonens gjennomgang av bystyresaker, er det gjennomgått flere etableringsvedtak av
både Kokkenes utvikling AS, Ankerfestet AS og Dovre utvikling AS. Vedtakene bærer preg
av en nøye utredning av det kommunen skal kjøpe seg inn i eller opprette, men utelukket
omhandlende aksjeselskap som selskapsform da det er eneste passende alternativ. Tilsvarende
registrerer revisjonen nøye utredelse av oppløsning av selskaper i bystyret, hvor det
eksempelvis ved oppløsning av Lillesand administrasjonsbygg AS 07.02.2018 (sak 010/18),
redegjøres for formålet med eierinteressene og at det ikke lenger er hensiktsmessig for
kommunen å skille driften ut i eget aksjeselskap.
Avslutningsvis har revisjonen gjennom prosessen observert at flere av Lillesand selskaper,
spesielt enkelte aksjeselskaper, krever mindre eierstyring enn andre da kommunen per dags
dato har flere «sovende» selskaper og selskaper med et avgrenset formål. Disse krever
følgelig mindre direkte eieroppfølging enn eksempelvis et IKS eller enkelte andre
aksjeselskap.
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4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Lillesand kommunes eierskapsmelding mener revisjonen er ett av de viktigste virkemidlene
kommunen har for aktiv og god eierstyring. Eierskapsmeldingen fra 2010 fremstår for
revisjonen som et innholdsrikt og godt styringsdokument, med gode vurderinger av de
faktorer som må tas hensyn til for god selskapsledelse. Revisjonen anser det likevel som
mangelfullt at Lillesand kommune ikke har revidert eller fulgt opp eierskapsmeldingen de
siste 8 årene, da det står uttrykkelig i kommunens eierskapsprinsipp at rådmannen årlig skal
vurdere behovet for revidering samtidig som bystyret skal behandle eierskapsmelding i hver
valgperiode. Revisjonen finner det for øvrig positivt at kommunen nå er i arbeid med ny
eierskapsmelding som skal ferdigstilles sommer/høst 2018.
Utarbeidelse av selskapsspesifikke eierstrategier anbefales både av KS samtidig som det er
forankret i et eget eierskapsprinsipp i kommunens eierskapsmelding. Revisjonen registrerer at
Lillesand kommune ikke har utarbeidet selskapsspesifikke eierstrategier i samsvar med
kravene i eierskapsmeldingen, utover informasjon om kommunens selskaper i meldingens del
to fra 2010. Eierstrategier er et viktig verktøy for kommunens oppfølging og målsetting ved
det enkelte selskapet, og vil bidra til en mer konsekvent og strukturert eierstyring for både
bystyret som eierorgan og kommunens administrative ledelse. Det er etter revisjonens
vurdering viktig at kommunen utarbeider strategier for sine eierinteresser, til hensikt å
definere kommunens intensjoner og mål, oppfølgingsstrategier og styringslinjer.
Systematisk oppfølging og evalueringer opplyser informantene at forekommer i liten grad,
men det trekkes frem viktigheten av å ha én dedikert person i administrasjonen som har
ansvaret for dette. Revisjonen mener det er viktig at kommune regelmessig følger opp og
evaluerer sine eierskap, og hensiktsmessigheten i å eventuelt fortsette med eierskapet.
Revisjonen har likevel forståelse for kommunens argumenter om at det i en mindre kommune
som Lillesand er lettere å følge opp eierskapene uformelt, hvor det fort kommer opp til
diskusjon blant politikere eller administrasjonen dersom det er noe spesielt.
Rapportering er viktig for å sikre en god selskapsstyring både ved å gi kommunen god
informasjon samtidig som det tydeliggjør selskapets aktiviteter opp mot kommunens
intensjoner og mål med sine eierinteresser. Revisjonen registrerer at eierskapsmeldingens
føringer om at bystyret systematisk skal behandle virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/regnskap, ikke er overholdt. Etter gjennomgang av politiske behandlinger i bystyret i perioden
2015-2018, finner revisjonen ingen behandlinger av årsmeldinger fra noen av selskapene der
kommunen har eierinteresser.
Revisjonen registrerer at Lillesand kommune har manglende formelle skriftlige
rapporteringsrutiner mellom selskapene og kommunen også hos informantene. Både rådmann,
økonomisjef og ordfører beskriver skriftlig rapportering som mangelfullt, og at de i forhold til
eierskapsmeldingens formuleringer har et stort forbedringspotensiale. Revisjonen mener det
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er avgjørende for en god oppfølging og ivaretakelse av sine eierskap, at kommunen sikrer
regelmessig og godt forankrede skriftlige rapporteringsrutiner mellom selskapene og bystyret.
Eiermøter er et verktøy som kan anvendes både som en arena for rapportering fra selskapet og
oppfølging av eierinteressene fra kommunens side. Både NIBR og KS trekker frem eiermøter
som en viktig og god styringsform, som styrker styringslinjene samtidig som det utgjør en
uformell arena for både selskapet og kommunen til å diskutere eierstrategier og aktiviteter. Av
informantene registrerer revisjonen at eiermøter ikke er anvendt som et styringsverktøy for
Lillesand kommune, men at det pekes på som et fornuftig virkemiddel for en tettere
oppfølging. Revisjonen mener gjennomføring av eiermøter bør vurderes spesielt i de
selskapene kommunen har betydelige eierandeler eller hvor selskapet utgjør et viktig ledd i
kommunens virksomhet.
Etter revisjonens vurdering er det avgjørende at det ikke kun foreligger en utarbeidet
eierskapsmelding som dokument, men at kommunen som helhet faktisk etterlever innholdet
og at meldingen brukes aktivt som et verktøy i eierstyringen. Det observeres på mange
punkter at innholdet i tidligere eierskapsmelding ikke er etterlevd i praksis. Dette mener
revisjonen er uheldig, at et viktig styringsdokument kun blir liggende uten at dets faktiske
innhold er godt nok forankret hos administrasjonen, politikere eller hos selskapene.
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4.2

ANDRE PROBLEMSTILLING

2) Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunes
eierskap, og hvordan ivaretas kommunes eierinteresser?

4.2.1 REVISJONSKRITERIER
Følgene kapittel vil redegjøre for aktuelle revisjonskriterier knyttet til selskapenes
eierorganer, generalforsamling (AS) og representantskap (IKS), samt kommunens utøvelse av
sitt eierskap gjennom sine representanter i de respektive organene. Det vil være aktuelt å se på
hvilke føringer som foreligger ved kommunens representanter i både eierorgan og styrer, og
de formaliserte rammene knyttet til opplæring og sikring av kompetanse ved disse. Kriteriene
vil i hovedsak ta utgangspunkt i relevante KS-anbefalinger supplert med NIBR-rapport om
styring gjennom kommunalt eierskap, samt relevante rettskilder.

Selskapenes øverste eierorgan
Ethvert aksjeselskap og interkommunalt selskap er etter lov pliktig til å ha en
generalforsamling (AS) eller et representantskap (IKS). Organene skal utgjøre selskapenes
øverste styrende eierorgan, og er en viktig kanal for kommunen sin utøvende eierstyring.
Aksjelovens37 kapittel 5 regulerer bestemmelser knyttet til generalforsamling, hvor det heter
at: «Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet», jfr.
aksjeloven § 5-1, første ledd. Kapittelet for øvrig detaljregulerer bestemmelser knyttet til
generalforsamlingen, herunder stemmerett, saksbehandling, avholdelse og gjennomføring av
møter med mer, jfr. asl. §§ 5-2 til 5-28. Ved interkommunale selskaper skal det være et
representantskap hvor samtlige deltakere/medeiere skal være representert med minst én
representant, jfr. IKS-loven § 6, første ledd38. Deltakerkommunene skal utøve sitt eierskap
gjennom representantskapet, som igjen skal utgjøre selskapets øverste myndighet, jfr. IKSloven § 7.
Generalforsamling og representantskap er de årlige anledningene kommunen har til å utøve
eierstyring gjennom spesifikke arenaer, og det er derfor essensielt for kommunen å legge opp
disse arenaene på en effektiv måte. Et viktig element vil her omfatte hvem som representerer
kommunen i eierorganene, og hvordan det rapporteres tilbake til kommunen39. KS-anbefaling
7 «Eierorganets sammensetning og funksjon» anbefaler at bystyret skal oppnevne sentrale
37
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folkevalgte som eierrepresentanter i generalforsamling og representantskap, og at
eierstyringen skal utøves innenfor rammen av bystyrets vedtak. For aksjeselskap og
interkommunale selskap anbefaler KS videre at det bør etableres forutsigbare
kommunikasjonsformer mellom bystyret og eierorganet, for å sikre engasjement, debatt og
reell politisk avklaring av eierorganets myndighet. Ved oppnevning av sentrale politiskere til
eierorganene vil det kunne bidra til en forenklings av kommunikasjonen og samhandlingen
mellom by-/kommunestyret og selskapet.40
Aksjeloven regulerer ikke hvem som skal møte som aksjonær/representant for eierne i
generalforsamling. Ordfører eller andre kommunestyrerepresentanter må dermed gis fullmakt
for å kunne stemme ved generalforsamlingene. Medlemmer av representantskapet velges
derimot etter bestemmelsene i kommuneloven, og i motsetning til aksjeloven kan ikke andre
møte etter fullmakt41. NIBR-rapporten beskriver tendenser til at ordfører i stor grad møter i
både generalforsamlinger og representantskap. Det vil ved slike tilfeller være spesielt viktig at
kommunestyret følger opp ordføreren og hvorvidt vedkommende forankrer sin deltakelse i
andre deler av organisasjonen gjennom konsultering, rådføring, tilbakemeldinger m.m.42 KS
viser for øvrig i sin anbefaling til at det i de selskaper hvor formålet er mer rene
driftsoppgaver, er det ingenting som tilsier at rådmann ikke kan sitte i eierorganet.
Ved gjennomføring av møter i eierorganene, er det viktig for kommunens eierstyring å se på
hvorvidt representantene forankrer sin deltakelse på møtene i andre deler av
kommuneorganisasjonen. NIBR-rapport viser til at konsultering med rådmann, ordfører eller
bystyret i forkant av møtene foregår i liten grad ute i kommunene. Representantenes
rapportering i etterkant av møter i eierorganene er en betydningsfull kanal å anvende for
kommunens ivaretakelse av sine interesser. Det å rapportere til og oppdatere relevante deler
av kommuneorganisasjonen om det som har funnet sted på generalforsamling og
representantskap, er avgjørende for å ivareta selskapskontrollen og eierstyringen for
kommunen43. NIBR viser for øvrig til at det i de tilfeller hvor det faktisk konsulteres i forkant
av eiermøter, er det rådmannen og til dels ordfører som er det hyppigste kontaktpunktet
mellom representanten og kommunen. Det vil her være viktig å stille spørsmålet om hvilke
forventinger som foreligger knyttet til konsultering eller rapportering i de tilfeller hvor
rådmann eller ordfører selv representerer kommunen i eierorganene. Kommunestyret har det
øverste ansvaret for de deler av kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper, og det vil
derfor være avgjørende med klare forventninger og retningslinjer overfor eierrepresentanter.
KS-anbefaling 8 om «Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter»
regulerer de praktiske forhold som bidrar til å øke kommunens styring av sine eierinteresser.
IKS-loven § 8 andre ledd stiller krav til fire ukers innkallingsfrist for ethvert representantskap,
40
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slik at den enkelte deltaker skal få tid til å gjøres kjent med sakslisten. Dette fremhever KS
gjennom sin anbefaling 8, som understreker viktigheten av innkallingsfrister slik at det tas
hensyn til kommunens behov for å kunne forberede seg og behandle aktuelle saker i forkant.
Gjennom IKS-loven er representantskap tillagt flere oppgaver enn en generalforsamling i et
AS. Representantskapet skal blant annet fastsette budsjett, økonomiplan og regnskap, noe som
gir organet større innflytelse over forvaltningen av selskapet enn myndigheten som er tillagt
generalforsamlingen i et aksjeselskap44. Dette kan blant annet forklares ved at kommunal
virksomhet er bevilgningsorientert gjennom budsjettet, hvor budsjett i aksjeselskap derimot
kun utgjør et økonomisk styringsinstrument.
Innflytelse i aksjeselskap reguleres av hvor stor andel av de totale aksjene som eies, som
redegjort for innledningsvis i kapittel 4. I generalforsamling er hovedregelen at hver aksje har
én stemme. Det kan likevel besluttes at et aksjeselskap skal ha flere aksjeklasser inndelt i Aog B-aksjer, hvor B-aksjer eksempelvis ikke skal ha stemmerett. Aksjeklasser skal reguleres
gjennom vedtektene, som skal angi hva som skiller de respektive aksjeklassene, jfr.
aksjeloven § 4-1.

Styring gjennom selskapenes styrer
Både aksjeselskap og interkommunale selskap er etter lov pliktig til å ha et styre. Et styre har
til hensikt å gjenspeile og representere selskapets behov, og styremedlemmene skal som
hovedregel velges av generalforsamlingen eller representantskapet, jfr. §§ 6-1 (2) og 6-3 (1)
samt IKS-loven § 10, 2. ledd.
For kommunen som hel- eller deleier av et selskap, er det viktig at både eierorganene og
styrene forvalter selskapets verdier og interesser på en hensiktsmessig måte. I
interkommunale selskaper reguleres bestemmelsene om styret i IKS-lovens § 13, hvor det
heter at forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal videre påse at virksomheten drives i
samsvar med selskapets formål, selskapsavtale, budsjett med mer. Tilsvarende bestemmelser
for aksjeselskap er hjemlet i aksjelovens § 6-12, hvor det heter at styret skal sørge for en
forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal videre i nødvendig utstrekning fastsette
planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for
virksomheten, og skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter.
For å sikre en god ivaretakelse av selskapet og kommunens eierinteresser, er det avgjørende
med en god sammensetning av styret. KS har gjennom Anbefaling 9 «Sammensetningen av
styret» uttrykt at det er kommunen sitt ansvar som eier å sørge for at styrets kompetanse
samlet sett er tilpasset det enkelte selskap sin virksomhet. Styret skal representere selskapets
behov, og bør ha både ulik og supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om
markedet selskapet opererer i. KS anbefaler videre at styret bør ha faglig innsikt og interesse
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for selskapets formål45. Kommunen må selv definere hva slags kompetanse og kapasitet som
forventes av styremedlemmene, og det bør etter KS anbefaling 9 tilstrebes en sammensetning
med komplementær kompetanse og erfaring.
Et viktig skille mellom styreverv og det å sitte i generalforsmaling og representantskap, er at
styreverv i selskaper er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer representerer kun seg
selv, ikke noen av eierne, og de skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne.
Dette innebærer at man ikke verken representerer partier, kommunen eller noen andre
interessenter, men kun skal ivareta selskapets interesser som helhet og eierne kollektivt, ut ifra
selskapets formål og innenfor lovens rammer.46
Sammensetningen av styrene i både AS og IKS er ifølge NIBR viktig for driften av det
enkelte selskap og dermed et potensielt innslagspunkt for politisk styring. Det er på mange
arenaer en løpende diskusjon om hvorvidt politikere skal ha anledning til å sitte i styrene,
spesielt i lys av habilitetsutfordringer. Både aksjeloven og IKS-loven har bestemmelser
knyttet til oppnevning av selskapet styre. Bestemmelsene er likevel prosedurale, og legger
ingen føringer på hvem som faktisk skal velges inn.47 Forvaltningslovens48 habilitetsregler
presiserer likevel at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i
kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem i selskaper som er heleide av
det offentlige, jfr.§ 6 ledd 1, bokstav e.
KS-anbefaling 15 «Habilitetsvurderinger» fastslår eksplisitt at ordfører og rådmann ikke bør
sitte i styrer og selskaper. Videre vises det til at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte
skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. Dette
gjelder uavhengig om selskapet er privat eid eller helt- eller delvis offentlig eid.49
Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet slår følgelig inn, ved at en person ikke kan
tilrettelegge et saksgrunnlag eller treffe avgjørelser i en sak der vedkommende sitter i styret i
det respektive selskapet. Kommunesektorens etikkutvalg belyser problemstillingen slik50:
«Et eksempel kan være en ordfører som sitter i styret til et kommunalt selskap. Det kan
være et selskap som leverer viktige kommunale tjenester. Ordfører vil da bli inhabil i
kommunestyret. Et annet eksempel er rådmannen som sitter i styret i et tilsvarende
selskap. Rådmannen kan bli inhabil til å tilrettelegge saken for kommunestyret.»
Det har over en lang tidsperiode blitt satt fokus på mulig dobbeltroller knyttet til ordførere i
styreverv. Kommunal rapport har gjennom flere artikler belyst problemstillingen knyttet til
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det å ha ordfører eller kommunestyremedlemmer som styremedlemmer i kommunale
selskaper. En politiker belyser problematikken i kommunal rapport ved at det kan høres ut
som politisk styring, men at det ofte er motsatt da det er vanskeligere for kommunestyret å
kritisere et selskapsstyre der ordfører er med51. Akershus fylkeskommune har på sin side
gjennom enstemmig vedtak i kontrollutvalget tilbake i 2008, lagt et forbud mot at ordfører,
varaordfører og andre medlemmer av fylkesutvalg kan sitte i styrer der fylkeskommunen er
helt eller delvis eier52.
«Godtgjøring av styreverv» utgjør KS-anbefaling 16, og omhandler bevisstheten rundt
styrehonorar. KS anbefaler at kommunen i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding
bør ha en prinsipiell diskusjon knyttet til godgjøring av styreverv. Godtgjørelsen bør som et
utgangspunkt reflektere styrets økonomiske og strafferettslige ansvar, i tillegg til kompetanse,
tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Videre mener KS generelt at styreleder bør
godtgjøres høyere enn de øvrige medlemmene.53
Aksjeloven § 6-17 begrenser videre anledning for styremedlemmers godtgjørelse fra andre
enn selskapet. I bestemmelsens første ledd heter det at:
«Et styremedlem, daglig leder eller noen ansatt i selskapet må ikke i anledning av
rettshandel for selskapet ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet. Dette gjelder
også godtgjørelse som en medkontrahent eller hans eller hennes representant har
betinget seg hos selskapet.»
Videre presiserer loven at godtgjørelse som styremedlem eller daglig leder ikke kan motta,
heller ikke kan mottas av deres nærstående, jfr. asl. § 6-17 andre ledd. Godtgjørelse som er
avtalt eller mottatt i strid med bestemmelsene i første og andre ledd, skal tilfalle selskapet, jfr.
asl. § 6-17 tredje ledd. Forbudet i aksjelovens § 6-17 om godtgjørelse fra andre enn selskapet
selv, har til hensikt å sikre at selskapsinteressen blir ivaretatt, og fremheves som viktig i en
juridisk artikkel om styremedlemmer og deres inhabilitet54.

Rekruttering og opplæring
Sammensetningen av styrer i aksjeselskap og interkommunale selskap er viktig for driften av
selskapene, og er dermed et mulig innslagspunkt for politisk styring. Bestemmelsene i loven
knyttet til oppnevning av styrer i AS og IKS, legger få eller ingen føringer på selve
styrerepresentasjonen og hvem som spesifikt er valgbar til styrerollen55. Rekruttering av
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styremedlemmer har noe forskjellig praksis blant ulike kommuner, men NIBR-rapporten viser
til tendenser som indikerer at rekrutteringen ofte er en politisk preget prosess.
Kommunen som eier er ansvarlig for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å
nå selskapets mål. KS-anbefaling 12 skisserer ulike «Rutiner for å sikre riktig kompetanse i
selskapsstyrene», hvor KS anbefaler flere rutiner ethvert styre bør etablere for å sikre
nødvendig kompetanse. Det anbefales at det fastsettes en styreinstruks med særlig vekt på
intern ansvars- og oppgavedeling, at det bør foretas en årlig egenevaluering samt at behovet
for styreopplæring innen ansvar, oppgaver og rollefordeling skal vurderes jevnlig. KS
anbefaler videre at styret samlet redegjør for selskapets styring og ledelse, med vekt på mål,
strategi og gjennomføring56.
Opplæring av representanter er viktig både for kommunen som eier og for at representantene i
styrene og representantskap eller generalforsamling får innsikt i den rollen man er innvalgt i.
KS oppfordrer i anbefaling 1 at det skal være «Obligatorisk opplæring av og informasjon til
folkevalgte», hvor kommunen som eier bør gjennomføre obligatoriske kurs eller
eierskapsseminarer. Det er viktig at bystyret som eier får kunnskap og innsikt i omfanget av
selskapsorganiseringen, og de styringsmulighetene de har i selskapene som kommunen har
eierandeler i57. Som kommunens representant er det viktig å ha en bevissthet om roller,
styringslinjer og ansvarsfordeling, og det bør derfor avsettes tid til kompetanseutvikling og
opplæring av alle representanter i kommunens selskaper.
Beslutningen tilknyttet valg av styremedlemmer til kommunale selskap ligger som hovedregel
hos selskapets generalforsamling eller representantskap, jfr. asl. § 6-1 (2) og IKS-loven § 10,
2. ledd. Det er likevel en etablert praksis blant både kommunalt eide aksjeselskap og
interkommunale selskap å etablere en valgkomité, med hensikt i å utvelge styremedlemmer.
Valgkomité utgjør én av de 21 anbefalingene til KS, hvor det i anbefaling 10 «Valgkomité og
styreutnevnelser» oppfordres til å opprette en valgkomité. Ordningen med valgkomité er ikke
lovregulert, og bør ifølge KS vedtektsfestes eller alternativt nedfelles i selskapsavtalen58.
Kommuner har også anledning til å etablere en felles valgkomité uavhengig av selskap, en
ordning som kan anvendes i de tilfeller hvor selskap ikke har etablert en egen intern
valgkomité.
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4.2.2 FAKTA
Følgende delkapittel vil redegjøre for kommunens eierstyring gjennom sine representanter i
generalforsamling og representantskap, samt i selskapenes styrer. Det vil blant annet
fokuseres på styringslinjene mellom bystyret og de respektive organene, utvelgelse og
kompetanse i styrene, habilitetsvurderinger og opplæring.

Generalforsamling og representantskap
Generalforsamling (AS) og representantskap (IKS) utgjør etter lov selskapenes øverste
styrende eierorgan, bestående av representanter fra samtlige eiere. Generalforsamling og
representantskap er den årlige anledningen kommunen har til å utøve eierstyring overfor det
enkelte selskapet, og KS belyser viktigheten av at det sitter sentrale folkevalgte som
eierrepresentanter i disse organene for å kunne ivareta eierstyringen innenfor bystyrets
rammer på best mulig måte.
Lillesands vedtatte eierskapsprinsipp 3 sier at kommunen formelt skal fremme sine interesser
gjennom representantskap og generalforsamling, hvor kommunens representant skal ivareta
eierinteressene med utgangspunkt i vedtatt eierstrategi. Kommunens eierskapsmelding for
øvrig legger svært lite føringer over eierorganene og deres rolle, både ved generalforsamling
eller for representantskap. Det nevnes kun spesifikt at rådmannen skal bistå kommunens
representanter i generalforsamling og representantskap med å avklare kommunens
eierstrategier og politisk vedtatte standpunkter og krav.
Som en del av datagrunnlaget, etterspurte revisjonen en full oversikt fra kommunen over alle
selskapene de har eierinteresser i, hvem som representerer kommunen i eierorganene og
kommunens oversikt over styremedlemmer i respektive selskaper. Av oversikten fremgår det
at ordfører eller varaordfører i Lillesand sitter i representantskapet i 3 av 5 av de
interkommunale selskapene. Rådmannen eller andre i kommunens ledelse sitter på sin side
ikke i noen representantskap. I aksjeselskapenes generalforsamlinger er det 7 av 8 selskaper
(kun direkte eierskap) hvor ordfører eller varaordfører sitter i generalforsamlingen eller hvor
bystyret utgjør generalforsamling i helhet.
Gjennom intervju legger revisjonen merke til noen betraktninger fra ordfører omkring
representantskap/IKS som selskapsmodell, hvor han mener det ikke dannes noen god dialog
mellom representantskapet og bystyret. Ordfører mener det er bedre om bystyret kunne hatt
direkte kontakt med selskapets styre, og uttrykker at:
«Et representantskap blir et unødvendig mellomledd mellom kommunen og styret, hvor
det ville vært mer hensiktsmessig at kommunen kunne hatt to representanter som
styremedlemmer.»

31

Videre beskriver ordfører at det i generalforsamlingene i aksjeselskapene er ordfører som skal
møte, så fremt ikke det er delegert videre. Han beskriver at det i enkelte selskaper er rådmann
som møter i generalforsamlingen, og at det i enkelte selskaper skjer at ordfører ikke blir
invitert:
«Det er ordfører som skal sitte i generalforsamlingene så lenge ordfører ikke
delegerer dette videre. Dersom det skal sitte andre personer, så er det utrolig viktig
med god kommunikasjon.»
Økonomisjef trekker på sin side frem viktigheten av både eierorganet og selskapets styre, da
det skal ligge to ulike interesser og hensyn til grunn. Representantskapet og generalforsamling
skal gjennom representantene legge kommunenes og eiernes interesser til grunn, og styret på
sine skal utøve etter selskapets beste.
Revisjonen registrerer gjennomgående i intervjuet at ordfører finner interkommunale
selskaper som en lite hensiktsmessig organisasjonsform, med skildringer om at ansvaret fort
vannes mer ut. Det beskrives at det med «representantskapsmodellen blir mer avstand når det
gjelder eierstyringen» og at modellen ikke er en god løsning for kommunen.

Selskapenes styrer
Både aksjeselskap og interkommunale selskap er etter lov pliktig til å ha et styre, som har til
hensikt å gjenspeile og representere selskapets behov. Etter aksjeloven og IKS-loven skal
styremedlemmene som hovedregel velges av generalforsamlingen eller representantskapet. I
Lillesand kommunes eierskapsmelding formuleres det at styret har det overordnede ansvaret
for forvaltningen av virksomheten og for å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets
aktiviteter. Styret har videre ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte,
fastsette planer og budsjetter, holdes orientert om selskapets økonomiske situasjon.
Ved revisjonens gjennomgang av bystyrebehandlinger i perioden 2015-2018, registreres det at
det er Lillesand bystyre som har utnevnt styremedlemmer for henholdsvis LiNa AS, Avigo
AS, Kokkenes utvikling AS og Agderbyen eiendomsutvikling AS.
Revisjonen fikk tidlig i prosessen oversendt en oversikt fra kommunen hvor det fremgår blant
annet hvem som sitter i styret i de ulike selskapene Lillesand har eierinteresser i. Av
oversikten kan en se at ordfører sitter som styreleder i 3 av kommunens aksjeselskap, hvorav
2 er datterselskap. Tidligere rådmann i kommunen (frem til høst 2017), sitter per dags dato i
styreverv i 6 av selskapene, hvorav 3 er indirekte eierskap gjennom datterselskaper.
Av oversikten er det enkelte selskaper revisjonen stiller seg spørrende til når det gjelder
representasjonen og forholdet mellom styret og eierorganet. I Lillesand Næringsarealer AS
(LiNa) eier kommunen 50 % av aksjeandelene, hvor ordfører sitter valgt inn som styreleder.
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LiNa AS har igjen to datterselskaper59, hvor ordfører også i disse sitter som styreleder for
begge selskapene. Revisjonen stiller seg spørrende til at det i de to datterselskapene til LiNa
AS er ordfører som sitter i generalforsamlingen60, samtidig som han sitter i rollen som
styreleder.
Det er viktig at kommunen og den enkelte representant er tydelige i skillet mellom rollen som
styremedlem og rollen som representant i generalforsamling og representantskap. Rollen som
styremedlem er et personlig verv, det vil si at medlemmer av selskapsstyrene kun
representerer seg selv og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eiere. Lillesand
kommunes eierskapsmelding trekker frem KS Eierforum sin omtale om styresammensetning:
«Å påta seg styreverv i et aksjeselskap eller interkommunale selskaper, er et personlig
verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre
interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig måte sammen med
resten av styret og ut fra selskapets formål.»
Eierskapsmeldingen trekker videre frem at ivaretakelse av selve eierskapet og eierstyring skal
utøves gjennom eierorganet.
Gjennom intervju med ordfører tolker revisjonen det dithen at forankring i styre i selskapene
anses som en viktig styringskanal mellom bystyret og det enkelte selskapet. Ordfører
uttrykker blant annet at: «Jeg mener vi i bystyret som eiere, skal ta aktiv del i styreverv».
Videre forklarer han overfor revisjonen at det mest hensiktsmessige ville vært om kommunen
kunne hatt egne representanter inn som styremedlemmer, i stedet for et eierorgan som
representantskap.

Kompetanse hos styremedlemmer
For å sikre et kompetent og velfungerende styre, er det viktig med en god sammensetning av
styremedlemmer og at kompetansen er tilpasset selskapets virksomhet. I kommunens vedtatte
eierskapsprinsipp 5 videreformidles viktigheten av kompetente styrer, ved at det skal tas
hensyn til virksomhetens behov for kompetanse, eiernes behov for oppfølging av selskapets
virksomhet samt virksomhetens formål.
I forlengelse av at styreverv er personlig, oppfordrer KS til at politikere ikke skal sitte som
styremedlemmer i kommunens selskaper. Samtidig nevnes det eksplisitt i KS-anbefaling 15 at
ordfører og rådmenn ikke bør sitte i styreverv i kommunens selskaper, noe som viser seg ikke
er praksis i Lillesand. Revisjonen har gjennom intervjuer forsøkt å belyse problemstillingen
overfor informantene. Økonomisjef beskriver at problemstillingen med politikere i styreverv
blir viktig å diskutere i ny eierskapsmelding:
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Sørlandsparken Øst AS og Agderbyen eiendomsutvikling AS
Sitter i generalforsamlingen som styreleder for LiNa AS
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«Mine betraktninger er at det er hensiktsmessig ut fra kommunens styre, men ut ifra
selskapet er det ikke sikkert det er det. Det kommer nok til å anbefales i ny
eierskapsmelding av det i utgangspunktet bør være uavhengige styrerepresentanter.»
Rådmannen beskriver på sin side at hun kjenner til at det anbefales at politikere ikke skal sitte
i styrene, men at hun ikke har fått satt seg nok inn i problemstillingen til å ta noe standpunkt
på dette. Rådmann mener likevel det er viktig at bystyret i forbindelse med behandling av
eierskapsmeldingen har en god diskusjon rundt hvem som skal sitte i styrene. Ordfører mener
politikere i styrer har både positive og negative sider, da det fort kan være fare for at bystyret
får for lite informasjon dersom det sitter eksterne eller administrativt ansatte i styrene.
Ordfører mener det er positivt å ha politikere i styrene da de lettere kan informere bystyret, og
at det igjen fører til en mer aktiv eierstyring. På revisjonens spørsmål om hvilke hensyn det
tas til kompetanse ved valg av styremedlemmer, svarer ordfører følgende:
«Vi legger i alt for liten grad vekt på kompetanse i forhold til selskapet. Det er mange
hensyn som må tas (…) Det ligger føringer i forhold til posisjon og opposisjon, det blir
ofte en hestehandel, det skal være kjønnsfordeling osv.»
Ordfører viser for øvrig til at diskusjonen ligger mye på hva som utgjør et profesjonelt
styremedlem, da han mener en politiker kan ta med seg mye god kompetanse og erfaring inn i
et styreverv, samtidig som kommunens interesser blir representert. Revisjonen ønsker å
bemerke at også her vises til at styremedlemmer sitter på vegne av kommunen, i hensikt å
ivareta kommunens interesser, noe som strider mot intensjonen bak styreverv og
representasjon i eierorgan (generalforsamling og representantskap). Sett hen til valg av
styremedlemmer, er det etter revisjonens oppfatning forståelig at det i en mindre kommune
som Lillesand kan være utfordrende å finne kandidater som oppfyller alle kriterier for et
profesjonelt styremedlem.
Ved å ha folkevalgte eller ledende personer i selskapsstyrene, medfører dette strenge krav til
at det kontinuerlig er en bevissthet rundt mulig inhabilitet i bystyret i de saker som omhandler
kommunens selskaper. I kommunens eierskapsprinsipp 8 heter det:
«Det bør unngås å oppnevne representanter fra kommunen, hvor det er sannsynlig at
vedkommende gjentatte ganger kan komme i konflikt med virksomhetens
habilitetsbestemmelser.»
Det oppfordres videre i eierskapsmeldingen til å unngå situasjoner der styremedlemmer
jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens habilitetsregler, og at man derfor kritisk
bør vurdere bruken av ledende politikere i styrene. I slike tilfeller vil en konsekvens være at
ordfører, andre politikere eller eksempelvis rådmann vil bli inhabile til saksforberedelser eller
vedtak i saker som omfatter selskapet de sitter i. På revisjonens spørsmål om hvorvidt bystyret
har en bevissthet rundt habilitetsvurderinger av personer som sitter i styrer i kommunale
selskaper samtidig som de sitter i bystyret, er det lik oppfatning blant både ordfører, rådmann
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og økonomisjef; Bystyret har et stort fokus på habilitet, og håndterer habilitet blant
bystyremedlemmer i styreverv på en god måte.
I forlengelse av fokuset på kompetente og velfungerende styrer, er det viktig med god
opplæring av representanter – både for kommunen som eier og for at representantene i styrer,
representantskap og generalforsamling får innsikt i den rollen man er valgt inn i. Det er videre
viktig at bystyret som eier får kunnskap og innsikt i omfanget av selskapsorganiseringen, og
de styringsmulighetene de har i selskapene som kommunen har eierandeler i.
Opplæring presenteres som et eget eierskapsprinsipp i kommunens eierskapsmelding, hvor det
heter at «Bystyret vil gi kommunale styremedlemmer nødvendig opplæring». Videre beskrives
det eksplisitt følgende i eierskapsmeldingen:
«Alle styrerepresentanter (…) skal gjennomføre obligatoriske kurs i styrearbeid og
kommunens eierstrategi i starten av valgperioden. Bystyret skal som en del av
folkevalgt opplæringen få innføring i kommunens eierskapspolitikk og eierstrategi.»
Gjennom revisjonens intervjuer viser flere av informantene til at opplæring skjer gjennom
folkevalgtopplæringen. Økonomisjef viser til at slik opplæring skal inngå i folkevalgtopplæringen etter kommunevalget, men at han ikke har kjennskap til om dette faktisk er gjort
og i hvilket omfang. Økonomisjef viser vil at det i andre kommuner ofte gjøres i forbindelse
med eierskapsmeldingen, og viser til at: «Det er behov for opplæring både for folkevalgte og
for administrasjonen».
Revisjonen vil likevel uttrykke forståelse for at flere av kommunens representanter nok har
god kompetanse og erfaring med slike verv, og har gjennom sin posisjon kjennskap til hva
posisjonen medfører og hvilke hensyn som må tas.
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4.2.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
For at Lillesand kommune på best mulig måte skal kunne ivareta sine eierinteresser, er det
avgjørende at det foreligger tydelige og konsekvente føringer overfor både hvem som skal
representere kommunen i de ulike styringsarenaene og hvordan kommunens eierinteresser
skal bli ivaretatt best mulig.
Etter loven skal representantskap og generalforsamling utgjøre selskapenes øverste eierorgan,
og således være en viktig arena for kommunens direkte og utøvende eierstyring. Loven
regulerer eierorganets rolle, men det er opp til Lillesand kommune selv å oppnevne
representanter til det enkelte selskapet. Revisjonen registrerer at det er noe varierende hvem
som representerer kommunen i representantskapene, men at det ifølge ordfører er ordfører
selv som skal sitte i generalforsamling i alle kommunens aksjeselskap.
Revisjonen registrerer kommunens betraktninger omkring representantskap, og ønsket praksis
omkring bruk av selskapenes styrer som utøvende eierorgan i stedet for representantskap. Slik
revisjonen tolker det beskrives det en praksis hvor kommunen oppnevner representanter til
styrene som gjennom dette kan ivareta Lillesands eierinteresser, og at representantskap er et
unødvendig mellomledd mellom bystyret og selskapet. Generalforsamling og
representantskap skal etter lov utgjøre det overordnede eierorganet hvor kommunen skal
ivareta sine eierinteresser.
Styret i selskaper har det overordnede ansvaret for forvaltningen av virksomheten og for å
organisere virksomheten på en forsvarlig måte, fastsette planer og budsjetter, være orientert
om selskapets økonomiske situasjon m.m. Hvem som skal sitte i styrene skal som hovedregel
etter aksjeloven og IKS-loven besluttes i generalforsamling og representantskap, og det er
rettet mye fokus på hvorvidt politikere samt ordfører og rådmann bør sitte i styreverv i
kommunale selskaper. Revisjonen registrerer at ordfører og tidligere rådmann sitter som
styreledere i flere av kommunens selskaper, noe KS i sin anbefaling eksplisitt fraråder. I
forlengelse av dette registrerer revisjonen dobbeltroller i enkelte av kommunens eierskap,
hvor ordfører er styreleder i to aksjeselskaper samtidig som han sitter som representant i
selskapets generalforsamling. Revisjonen finner det i forlengelse av dette som positivt at
bystyret har et stort fokus på habilitet, og håndterer habilitet blant bystyremedlemmer i
styreverv på en god måte.
Et velfungerende styre bør være sammensatt av kompetanse tilpasset selskapets virksomhet.
Revisjonen registrerer at Lillesand kommunes utvelgelse av representanter gjøres noe tilfeldig
basert på politisk fordeling i bystyret, uten å hensynta kompetanse i henhold til selskapets
virksomhet. Revisjonen mener det viktig at den enkelte representant i selskapsstyrene er
tydelig i sin rolle da styreverv er et personlig verv, det vil si at medlemmer av selskapsstyrene
kun representerer seg selv og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eiere.
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Etter revisjonens vurdering er det behov for at kommunen tar en prinsipiell diskusjon på sin
representasjon i selskapene, gjennom en tydeliggjøring og avklaring av hensikten med
representantskap og generalforsamling opp mot dagens praksis ved bruk av styrer. Det er
viktig at bystyret som eierorgan setter seg inn i hvorfor man velger og utnevner representanter
slik praksisen er i dag. Det er videre viktig at det gjøres en evaluering om hvorvidt politikere
skal sitte i styrer eller ikke. Revisjonen stiller seg i forlengelse av dette noe spørrende til
betraktninger rundt styremedlemmers rolle ved at de «skal ivareta kommunens eierinteresser»,
da dette strider mot intensjonen bak styreverv og representasjon i eierorgan.
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5.

REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Etter en overordnet vurdering mener revisjonen at Lillesand kommunes intensjoner ved sine
eierskap er gode, men at det foreligger et forbedringspotensiale på kommunens rutiner og
systemer for utøvende og bevisst eierstyring.
Kommunens eierskapsmelding mener revisjonen er et godt utarbeidet styringsdokument, med
innholdsmessig god kvalitet i henhold til det som anbefales at en eierskapsmelding skal bestå
av. Revisjonen finner det likevel mangelfullt at kommunen ikke har revidert eller fulgt opp
eierskapsmeldingen de siste 8 årene i henhold til vedtatt eierskapsprinsipp, men er gjort kjent
med at arbeid med ny melding er igangsatt.
For en god ivaretakelse av sine eierinteresser er det viktig med oppfølging og evaluering av
sine eierskap, både i forhold til de strategier og mål kommunen har med selskapet og hvorvidt
aktivitetene svarer til kommunens intensjoner. Revisjonen registrerer at kommunen ikke har
utarbeidet selskapsspesifikke eierstrategier i henhold til vedtatt eierskapsprinsipp. Kommunen
bør i forbindelse med ny eierskapsmelding benytte anledningen til å styrke eierstyringen ved å
tydelig definere sine strategier og mål med det enkelte selskapet gjennom utforming av slike
eierstrategier.
Revisjonen registrer at formelle skriftlige rapporteringsrutiner mellom selskapene og bystyret
som øverste eierorgan, er mangelfullt. Kommunen har ikke overholdt eierskapsmeldingens
føringer om at bystyret systematisk skal behandling virksomhetenes årsbudsjett og
årsrapport/-regnskap, da revisjonen de siste fire årene ikke finner noen slike behandlinger.
Mangelfull skriftlig rapportering bekreftes også av alle informantene, og revisjonen mener det
slike rapporteringsrutiner er avgjørende for en god oppfølging og ivaretakelse av sine
eierskap. Gjennomføring av eiermøter bør i tillegg vurderes som et styringsverktøy for en
tettere oppfølging, spesielt i de selskapene kommunen har betydelige eierandeler eller hvor
selskapet utgjør et viktig ledd i kommunens virksomhet.
Etter revisjonens vurdering er det uheldig at kommunens eierskapsmelding på flere punkter
ikke er etterlevd i praksis. Et viktig styringsdokument som eierskapsmeldingen bør anvendes
som et aktivt verktøy i eierstyringen, og det er viktig at dens faktiske innhold og prinsipper er
godt forankret hos både administrasjonen, politikere og selskapene.
Revisjonen registrerer at kommunen per dags dato har eierinteresser i flere «sovende»
selskaper eller selskaper med avgrensede formål. Som en konsekvens av å etablere et selskap,
igangsettes et apparat ved blant annet styrehonorar, møtevirksomhet, regnskap og revisjon.
Kommunen bør etter revisjonens syn vurdere hensiktsmessigheten av å skille ut slike i egne
selskaper da dette medfører en del ekstra kostnader og arbeid bare etter selskapslovens
minimumskrav om styre, generalforsamling, revisjon m.m.
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Ut ifra kommunens beskrivelser fremstår det for revisjonen en noe uklar praktisering og
tankegang ved bruk av de ulike organene i selskapene, spesielt omtalen rundt bruken av
selskapsstyrene som arenaer for eierstyring og ivaretakelse av kommunens eierinteresser.
Etter revisjonens vurdering er det behov for at Lillesand kommune tar en prinsipiell diskusjon
knyttet til sin representasjon i selskapene, ved å avklare og tydeliggjøre hensikten med
representantskap og generalforsamling opp mot dagens praksis ved bruk av styrer. Det er
viktig at bystyret som eierorgan setter seg inn i hvorfor man velger og utnevner representanter
slik praksisen er i dag. Revisjonen stiller seg i forlengelse av dette noe spørrende til
betraktninger rundt styremedlemmers rolle ved at de «skal ivareta kommunens eierinteresser»,
da dette strider mot intensjonen bak styreverv og representasjon i eierorgan.
Revisjonen har følgende anbefalinger:

5.1



Revisjonen anbefaler at kommunen systematisk behandler eierskapsmelding, og at
eierskapsmeldingen blir forankret som et aktivt styringsverktøy



Det anbefales at kommunen vurderer å etablere formaliserte oppfølgingsrutiner,
herunder systematisk skriftlig rapportering, utarbeidelse av selskapsspesifikke
eierstrategier og eiermøter i de mest sentrale selskapene



Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer å ta en prinsipiell diskusjon knyttet til
representasjon i selskapene, særlig for å avklare hensikten med de ulike organene og
hvem som skal sitte i ulike posisjoner

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rådmannen har ingen merknader til revisjonsrapporten.
Mvh Guri Ulltveit-Moe
Rådmann
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7.

VEDLEGG

VEDLEGG 1 – INTERVJUGUIDE

Intervjuguide
Sammenfattet tematisk intervjuguide for alle informanter
Kommunens styringsverktøy






Kommunens eierskapsmelding. Manglende oppfølging av tidligere melding og status
på ny eierskapsmelding
Strategier for kommunens eierskap. Selskapsspesifikke eierstrategier og andre
skriftlige strategier for utøvende eierstyring
Rutiner for oppfølging av selskapene
o Eiermøter
o Rapporteringsrutiner
o Løpende evalueringer og oppfølgingsrutiner
Bevissthet og ansvar ved kommunens direkte og indirekte eierinteresser

Styrende organer






Kommunen og bystyrets habilitetsvurderinger
Oppnevnelse av representanter til eierorgan og eventuelt styreverv
o Hvilke kriterier ligger til grunn for oppnevnelse
o Politikere i styreverv
Opplæring av representanter og styringssignaler fra kommunen
Rapportering tilbake til kommunen fra representantene
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VEDLEGG 2 – LILLESAND KOMMUNES EIERSKAPSPRINSIPPER

Lillesand kommunes prinsipper for godt kommunalt eierskap
1. Bystyret skal minst en gang i bystyreperioden behandle egen sak «Kommunens
Eierskapsmelding». Ut over dette minstekravet skal rådmannen årlig vurdere behovet for å
revidere hele eller deler av meldingen.
2. Det skal utformes eierstrategi (eiernes forventninger og krav) til den enkelte
virksomhet/samarbeid, som inneholder:
a. klargjøring av intensjonen (se kap 2.1 og 2.2 over)
b. forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten (avkastning på den
kapitalen selskapet forvalter, kundetilfredshet, HMS forhold, likestilling o.l.)
c. rutiner for rapportering
d. klar og forutsigbar utbyttepolitikk
3. Formelt fremmer kommunen sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap.
a. kommunens representanter på generalforsamling og representantskap skal ivareta den
vedtatte eierstrategien
b. hovedregelen er at det skal utarbeides en aksjonær-/eieravtale som bl.a. beskriver
forholdet mellom eierne, kjøp og salg av eierandeler, virksomhetens formål og valg av
styret.
4. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap.
a. Det skal tilstrebes åpenhet om virksomheten.
b. Det skal være åpenhet rundt eierkommunenes valg av styremedlemmer.
c. Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret.
5. Valg av kommunens representanter i de ulike selskapsorganer skal ta hensyn til
a. virksomhetens eller samarbeidets behov for kompetanse og mangfold
b. eiernes behov for oppfølging av selskapets virksomhet
c. virksomhetens formål og behov samt styrets totale sammensetning
6. Bystyret vil medvirke til at styrende organer er likestilt i kjønnsrepresentasjon.
7. Alle som påtar seg styreverv for kommunale virksomheter skal registrere seg i styrevervregisteret.
8. Det bør unngås å oppnevne representanter fra kommunen, hvor det er sannsynlig at
vedkommende gjentatte ganger kan komme i konflikt med virksomhetens/samarbeidets
habilitetsbestemmelser.
9. Bystyret vil gi kommunale styremedlemmer nødvendig opplæring.
10. Det utarbeides rapporteringsrutiner, for å sikre at bystyret får all vesentlig informasjon om
virksomheten, bl.a. gjennom kontaktmøter.
11. Bystyret skal sikre at virksomhetene undergis nødvendig tilsyn og kontroll, bl.a. gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
12. Ved behov etableres det eiermøter i virksomheter med flere eiere, hvor eierne kan drøfte felles
eierstyring og sikre god dialog med kommunens representanter.
13. Det skal etableres tydelige krav til virksomhetene i forhold til likebehandling av eierne, styrets
arbeid, samt etiske retningslinjer og samfunns- og miljøbevisst drift.
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