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Stor frihet

• Egen driftsorganisasjon
• Interkommunalt samarbeid
• Andre rettssubjekter
• Kjøpe tjenester

– Private
– Ideelle 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommuner og fylkeskommuner har stor frihet til å organisere virksomheten slik de finner det hensiktsmessig. – Enten gjennom egen driftsorganisasjon, interkommunalt samarbeid, etablere selvstendige rettssubjekter eller kjøpe tjenestene.  Imidlertid er ikke denne friheten uten rammer. De mest vanlige organiseringsformene er lovregulert. Som folkevalgt er det viktig at du er klar over at det er kommunestyret eller fylkestinget som har det overordnede ansvaret for oppgaveløsningen, uavhengig av hvordan virksomheten er organisert.De fleste kommuner kjøper tjenester av private, og noen kommuner kjøper tjenester fra ideelle organisasjoner.



  

Rolledeling – eier / driftsledelse

All selskapsorganisering bygger på en 
rolledeling mellom eier og driftsledelse
– Hva ligger i eierrollen?

• Mål og resultatstyring, ikke detaljstyring

• Evne til å overlate driften av selskapet til personer som har tillit til å drive 
virksomheten innenfor relativt vide rammer

– Hva ligger i driftsledelse?
• Forvaltning av selskapet innenfor rammen av selskapets formål

NB! Styret skal tjene selskapets interesser og alle eierne kollektivt 
innenfor de målsettinger og rammer som er gitt av eierne

Dette gjelder også styremedlemmer som ”representerer” en bestemt eier 



God folkevalgt styring

Selv om deler av virksomheten er lagt ut i 
et selskap, 
Har kommunestyret det overordnede 
ansvaret. 
Det er derfor viktig å
opprettholde god folkevalgt styring.





  

Fem politikerroller
• Ombudsrollen

– Kontakt med innbyggerne
– Oppfølging av enkeltsaker

• Styringsrollen
– Strategi og politikkutforming
– Styring og kontroll

• Lederrollen
– Debatt og dialog
– Premissleverandør

• Arbeidsgiverrollen
– Kommunens omdømme

Og så er det ………

•Eierrollen



Eierstyring – hva er det?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eierstyring: Den styring kommunen har over selskapet i 
egenskap av eier
Gjerne brukt som motsetning til selskapsstyring – som er den 
styring som styret og daglig leder utøver

Rolledelingen mellom eier og driftsledelse

Kommuneloven stiller nå krav om eierskapsmelding 

Rammer og muligheter for eierstyring fremgår av den aktuelle 
selskapsloven 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Om kommunens eierstyring, se prop. 46 L (2017-2018) kap. 26.1 (side 314 – 317), samt NOU 2016: 14 kap. 27.1 (side 347 – 350). Begrepet eierstyring betegner den styringsmulighet en eier i et selskap har i egenskap av å være eier. Vi skal bruke noen minutter til å gå litt nærmere inn på hva eierstyring går ut på. Mest for å danne et bakteppe for å gå inn på det som er nytt i den nye loven – nemlig et krav om at kommunen skal lage en eierskapsmelding.   Når en kommune er eier i et selskap har den flere måter å styre på; den kan i tillegg til å styre som eier også være avtalepart med selskapet, slik at den kan styre gjennom kontrakt, den kan også ha posisjon som offentlig myndighet – for eksempel hvis selskapet søker om byggetillatelse. Da må kommunen behandle saken som offentlig myndighet ut fra de reglene som gjelder for det. For disse tre rollene gjelder det ulike regler: For rollen som eier gjelder de rammer for eierstyring som følger av den enkelte selskapslov. For rollen som avtalepart gjelder avtaleretten/kontraktsretten. For rollen som offentlig myndighet gjelder forvaltningsretten, forvaltningsloven mv.   Den løpende driften av selskapet, ligger til styret og daglig leder i selskapet. Denne styringen kalles gjerne selskapsstyringen. Dette skillet mellom eierstyring og selskapsstyring har bakgrunn i det man gjerne kaller rolledelingen mellom eier og driftsledelse. All selskapslovgivning bygger på denne rolledelingen. Den går ut på at eieren skal ha en litt tilbaketrukket rolle, mens ledelsen av driften er overlatt til styret og daglig leder innenfor relativt vide rammer. Tanken er at dette gir en god styringsdynamikk for virksomheter som egner seg for selskapsorganisering. Virksomheter som egner seg for selskapsorganisering vil typisk være virksomheter hvor det er mulig og ønskelig å gi ledelsen relativt vide rammer og stor handlefrihet til å nå virksomhetens mål, uten at det er nødvendig med detaljstyring fra eierens side.  Samtidig gir selskapslovgivningen vid mulighet til eierstyring. Eierstyring er slik ikke først og fremst et spørsmål om hva som er mulig rent juridisk, men hva kommunen vil med sitt eierskap. Mulighetene til å drive aktiv eierstyring er svært store. Det skal mye til for at man vil si at eieren har gått for langt i eierstyring. Man skal likevel være oppmerksom på at ved å gå veldig langt i eierstyring, kan man risikere å miste noen av de  fordeler som knytter seg til selskapsorganisering. Dette kan typisk skje blant annet ved at en svært aktiv eierstyring kan føre til at det klare ansvarsforholdet mellom eier og driftsledelse som selskapslovene bygger på, kan bli mer utydelig. Men denne balansen mellom behovet for eierstyring og frihet for driftsledelsen, er det opp til kommunen som eier å finne.   Det som er nytt i den nye kommuneloven om dette, er at loven stiller krav om at det skal utarbeides en eierskapsmelding. Vi skal straks se litt nærmere på hva som ligger i dette kravet.   Men hverken den gjeldende kommuneloven eller den nye kommuneloven sier noe om det nærmere innholdet av eierstyringen. Det er den enkelte selskapslov som avgjør hvilke muligheter som finnes. Her er forskjellene mellom IKS-loven og aksjeloven tydelige. I IKS-loven er det bygget inn i loven noen eierstyringsgrep som er ansett nødvendige for virksomhet eid av kommuner. I aksjeselskaper har driftsledelsen i utgangspunktet større fullmakter. Men også i aksjeselskaper kan man ved aktiv bruk av vedtekter, instrukser, aksjonæravtaler osv. langt på vei etablere de samme eierstyringsordninger. Men det krever i så fall at man aktivt bruker de muligheter som finnes.  



Virkemidler for eierstyring – eksempler 
• Valg av selskapsform
• Fastsetting av formål
• Vedtekter/selskapsavtale 
• Instrukser fra eierorganet 

(generalforsamling/representantskap)
• Valg av styre 
• Fastsetting av eierstrategier, utarbeiding av 

eierskapsmeldinger mv.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er et bredt register av virkemidler kommunen kan bruke i sin eierstyring.�Valg av selskapsform er det viktigste. Den må være tilpasset formålet med virksomheten. Fastsetting av formålet for selskapet setter rammen for hva selskapet skal drive med og dermed også rammene for styrets myndighet. Videre er vedtekter eller selskapsavtale en mulighet for å bygge inn eierstyringsgrep. Instrukser fra eierorganet er et sterkt styringsredskap. Det øverste organet i selskapet – generalforsamling eller representantskap – kan gi både generelle og spesielle instrukser til selskapets driftsledelse. Her skal man være oppmerksom på at det er formkrav til hvordan slike instrukser kan gis. De må gis av eierorganet – kommunen som eier kan ikke direkte gi instrukser til styret og daglig leder – og instruksene må vedtas i de former den aktuelle selskapslov gir anvisning på. Valg av styre er et særdeles viktig styringsvirkemiddel. Det vil avgjøre hvem som skal lede driften. Det er styret som skal lede virksomheten, og det er viktig at sammensetningen av styret passer til selskapets behov. Styremedlemmene bør komplementere hverandre, slik at den samlede kompetansen i styret dekker selskapets behov. Styret er ikke et eierorgan, og det skal ikke utøves eierstyring i styret. Dette har sammenheng med at styremedlemmene har som ansvar og oppgave  å ivareta  selskapets interesser,  og eierne samlet. Styremedlemmer har ikke som oppgave å ivareta bestemte eieres interesser.  Et annet styringsredskap er fastsetting av eierskapsstrategier og utarbeiding av eierskapsmelding. Utarbeiding av eierskapsmelding gir for så vidt ikke i seg selv bedre styring av selskapet, men kan legge grunnlag for det. En eierskapsmelding kan gi bedre informasjon om selskapet, og større bevissthet om hvordan det tjener kommunens interesser. Slik sett legger det til rette for bedre eierstyring.  Det er dette siste – eierskapsmelding - den nye kommuneloven har fått bestemmelser om.  



Eierskapsmelding – minimumskrav (§ 26-1)

EIERSKAPSMELDING

• Loven stiller noen minstekrav til eierstyringen
• Det er innført krav om eierskapsmelding 
• Samt minimumskrav til innhold

• Prinsipper for eierstyring
• Oversikt over selskaper 
• Formål med selskaper
• «Bør» si noe om hvordan arbeidet skal forankres 

• Minst en gang i valgperioden
• Ikke nærmere krav til behandling men den skal vedtas av 

kommunestyret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som nevnt er det i stor grad opp til kommunen hvordan den vil innrette sin eierstyring. Det er mer et spørsmål om vilje til styring enn om hva som er mulig  rent juridisk. Mulighetene til å drive aktiv eierstyring er store. KS har utarbeidet en publikasjon med 21 anbefalinger om god eierstyring som kommunene kanskje kan finne inspirasjon i.Det nye er at loven stiller noen minstekrav til eierstyringen – ved at det er innført et krav til å utarbeide en eierskapsmelding. Det er også innført noen minimumskrav til hva en slik melding skal inneholde.  �Plikten til å utarbeide en eierskapsmelding følger av den nye kommuneloven § 26-1. Videre sier loven noe om hva den skal inneholde. Bestemmelsen lyder slik:«Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.Eierskapsmeldingen skal inneholdea)	kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyringb)	en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter 	som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser ikommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.»Meldingen skal utarbeides minst en gang i løpet av valgperioden. Den skal vedtas av kommunestyret selv. Det vil si at kommunestyret kan ikke delegere til andre organer å vedta planen. Dette markerer at det er kommunestyret som har det øverste ansvar for all virksomhet kommunen har ansvar for – også den delen som er lagt ut i selskaper. Bestemmelsen sier ikke eksplisitt hvilke organisasjonsformer det skal utformes  eierskapsmelding for. Men av begrepet  eierskapsmelding følger at det må dreie seg om virksomheter som har eiere. Virksomheter som ikke har eiere, for eksempel foreninger og  stiftelser, faller utenfor. I praksis er det aksjeselskaper og interkommunale selskaper som er de mest aktuelle. Men det følger av forarbeidene at det også bør utarbeides eierskapsmelding for samvirkeforetak, kommunalt oppgavefelleskap etter lovens kapittel 19, og vertskommunesamarbeid, samt kommunale foretak (KF) selv om dette ikke er selskaper i egentlig forstand. Det er tale om minimumskrav. Det er ikke noe til hinder for at eierskapsmeldingen også inneholder andre elementer enn de loven stiller eksplisitt krav om. Når det gjelder det siste punktet, hvordan den skal forankres, kan det særlig være aktuelt å si noe om hvordan arbeidet med eierskapsstyring skal organiseres i kommunen. Erfaringsvis vil det være ønskelig med en egen enhet som kan håndtere en forberedende oppgave for kommunestyret i form av et «eierskapssekretariat» eller lignende. Det er flere modeller som kan tenkes her. Meldingen skal vedtas minst én gang i valgperioden. Men det er ikke noe til hinder for å gjøre vedtak årlig.  



Innsynsrett i kommunalt eide selskaper (§ 23-6)
• Hvem har innsynsrett

• kontrollutvalget og revisjonen 
• Overfor hvem (hvilke selskaper) 

• IKS
• Interkommunalt politisk råd
• Kommunale oppgavefelleskap
• AS der kommuner, fylkeskommuner eller IKS til 

sammen har alle aksjer
• Hva: Opplysninger de trenger for å gjennomføre sin 

kontroll
• Undersøkelser; Inspeksjon av anlegg, lokaler mv. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er også gjort en endring i de regler som gjelder innsynsrett i selskaper. Når det gjelder innsynsrett i selskaper, er det etter dagens regler slik at kontrollutvalget og kommunens revisor har rett til innsyn i IKS’er, i interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 og aksjeselskaper hvor kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. Hvis private deltar,  har kommunen ikke innsyn.Departementet gir i forarbeidene til den nye loven uttrykk for at det er behov for å styrke kommunens kontroll med ekstern virksomhet som utfører kommunale oppgaver. Det ble derfor foreslått å gi innsynsrett også i andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Det vil si også virksomheten som er helt ut privat eid. For eksempel et privat eid sykehjem.  



  

Innsynsrett i deleide og privat eide selskaper 
(§ 23-6)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

• Ny bestemmelse som utvider kontrollutvalgets og 
revisors innsynsrett og undersøkelsesrett til å gjelde: 
• «andre virksomheter som utfører oppgaver på 

vegne av kommunen eller fylkeskommunen»
• Selskaper kommunen eier sammen med private
• Privateide selskaper
• Stiftelser
• Mv.

• Men bare så langt det er nødvendig for å undersøke at 
kontrakten blir oppfylt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innsynsretten etter den nye bestemmelsen er også begrenset til kommunens kontrollutvalg og revisor. Reglene for kontrollutvalgets innsyn finner vi i §§ 23-6 første ledd når det gjelder selskaper som er helt kommunalt eid.  Innsynsretten i selskaper som utfører oppgaver på vegene av kommuner finner vi i siste ledd. Den tilsvarende innsynsretten for revisor finner vi i § 24-10. Innsynsretten overfor selskaper og virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen omfatter all informasjon som er nødvendig for at  kommunen skal kunne kontrollere at selskapets forpliktelser etter kontrakten med selskapet er oppfylt. Innsynsretten gjelder her både selskaper som er delvis kommunalt eid, selskaper som er helt privat eid, og virksomheter som ikke er selskaper, for eksempel stiftelser. Kontrollutvalget kan også gjennomføre undersøkelser i selskapet hvis det er nødvendig. Undersøkelser skiller seg fra innsyn. Undersøkelser favner også det å inspisere institusjoner, anlegg, lokaler o.l. Dette er noe annet enn innsynsrett i dokumenter og rett til å få opplysninger.   



  

Eierstyring

Aktiv og bevisst eierstyring: 
Kommunestyret må gi styringssignalene og følge opp.

• Kommunale foretak, interkommunale selskaper (IKS) og 
aksjeselskaper (AS)

• KS: 21 punkter om eierstyring
• Eierstrategi – eiermelding
• Generalforsamling / representantskap
• Politisk representasjon i styrene???
• Habilitet



Tips og råd fra KS

• Vær bevist i etableringsfasen
• Årlige eierskapsmelding 
• Forankring i egen kommune 
• Faste rapporteringer
• Bruk styringsdokumentene aktivt
• Bruk administrasjonen

2
RÅD VED ORGANISERING 

UTENFOR EGEN 
DRIFTSORGANISASJON

Bruk
administrasjonen

Vær aktiv i 
etableringsfasen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan kan ulikheter i størrelse, økonomi og administrativ kapasitet påvirke styringsmuligheter og oppfølging?Hvordan bygge tillit og takhøyde i et samarbeid?Hvordan legge til rette for at hele kommunestyret kan delta aktivt i styringa? Hvordan legge til rette for å sikre klare ansvarslinjer?Hvordan legge til rette for folkevalgt styring og kontroll?Hvordan sikre gode rutiner for informasjon?Det finnes ikke én oppskrift på hvordan oppgaveløsningen kan organiseres i kommunene og fylkeskommunene. Organiseringen må tilpasses de lokale forholdene, kultur og kompetanse i den enkelte kommune og fylkeskommune. Gjensidig tillit og godt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjonen og andre virksomheter er avgjørende. Organisering utenfor kommunens eller fylkeskommunens egen driftsorganisasjon krever en sterk bevissthet blant de folkevalgte om hvilket handlingsrom dere har og hvilke muligheter og utfordringer det gir.Dersom kommunestyret eller fylkestinget vurderer å legge deler av oppgaveløsningen ut i egne rettssubjekter, har KS to tydelige råd:Valg av organisasjonsform, vedtekter og andre selskapsdokumenter er sentrale mht politisk styring og kontroll. Når en oppgave er lagt til et annet rettssubjekt er det viktig at administrasjonen bistår kommunestyret/fylkestinget



  

Mulighet for eierstyring

• Eierstyring utøves primært gjennom:
– AS:  Generalforsamling
– IKS: Representantskap 

• Viktigste oppgave:
– velge styre, styreleder og nestleder (og eventuelt avsette styret)

• Viktigste rammer for eierstyring:
– AS:  Stiftelsesdokument og vedtekter
– IKS: Selskapsavtale 
– Aksjonæravtaler/eieravtaler

– Eiermøter  (ikke vedtaksmyndighet)
– Eiermeldinger 
– Gjøre politiske avklaringer mellom eierne for å gi et felles mandat til styret



  

Påvirkningskrefter i et selskap

Gen.fors. / 
Repr.skap

Daglig leder

Ansatte Fagforening

STYRET

INTERNE

EKSTERNE

Lokale
partier

Kommunestyre

Rådmann

Kunder

Inn-
byggere

Nærings-
liv

Leveran-
dører

Sentrale myndigheter
MiljøorganisasjonerDrivkrefter Drivkrefter

DrivkrefterDrivkrefter

Kilde: Olsen, 2006



  

Kommuneforvaltningen skal være tillitsskapende og bygge på høy 
etisk standard (Kommuneloven)

• Sentrale verdier
– Åpenhet
– Rolleklarhet
– Etisk bevissthet
– Habilitet



Det er mange samarbeidsformer å velge mellom

• Interkommunalt politisk råd
• Kommunalt oppgavefellesskap
• Vertskommunesamarbeid
• Interkommunalt samarbeid (IKS)
• Aksjeselskap (AS)
• Samvirkeforetak, forening
• Eller på annen lovlig måte
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er flere formelle samarbeidsformer å velge mellom. Formålet med samarbeidet er avgjørende for hvilken modell som bør velges.De tre første samarbeidsmodellene er regulert i kommuneloven. De tre neste samarbeidsmodellene er regulert i egne særlover.  I tillegg til de organisasjonsformene som er nevnt, kan også andre samarbeidsmodeller benyttes dersom  det er rettslig adgang til det. Eksempel der lovgivningen regulerer en annen måte å organisere samarbeidet på – er interkommunalt plansamarbeid som er regulert i plan og bygningsloven § 9-2.  Stiftelser er ikke eksplisitt nevnt, men kommuner kan gå sammen om å opprette en stiftelse, men da overlates oppgavene til et rettssubjekt utenfor kommunenes kontroll. En stiftelse er nemlig selveiende og kan ikke styres av andre.Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at kommuner kan inngå en ordinær avtale med andre kommuner om at disse kan kjøpe tjenester fra den ene kommunens advokatkontor uten at formell overbygning. En slik avtale vil være «en annen måte som det er rettslig adgang til». Hvorvidt en slik avtale vil være lovlig i forhold til anskaffelsesregelverket vil være et annet spørsmål.For å sikre at et samarbeid avklares i forhold til anskaffelsesregelverket, er det innført en ny sikringsbestemmelse. Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser må vurderes ut fra reglene  om offentlige anskaffelser. Dette skal klargjøre at et samarbeid kan omfattes av dette regelverket.Hvorvidt anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse skjer etter en tolkning av anskaffelsesreglene. Selv om et interkommunalt samarbeid blir etablert som et interkommunalt selskap (IKS) etter IKS-loven, betyr det ikke dermed at ikke anskaffelsesreglene gjelder.



Interkommunalt politisk råd 

• Kommuner kan sammen opprette et 
interkommunalt politisk råd til behandling av 
saker som går på tvers av 
kommunegrensene/fylkes-grensene

• Kommunestyret selv vedtar opprettelsen av et 
slikt råd

• Vedtaksmyndighet
– Kan ikke treffe enkeltvedtak
– Kan treffe vedtak om interne forhold om 

samarbeidet, også enkeltvedtak, eks 
ansettelse av sekretær

– Kan forvalte tilskuddsordninger
– Kan ikke yte tjenester

Foto: ScanStockPhoto

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bestemmelsen er ny og lovfester en helt ny måte å organisere et interkommunalt politisk samarbeid på. Eksempel hvor disse reglene er aktuelle er regionråd. Regionråd har vært akseptert som en ulovfestet modell for å organisere et interkommunalt politisk samarbeid på. Begrep regionråd har ikke hatt noe fast juridisk innhold, og det har manglet regler for hvordan disse skal håndteres. Ved å lovfeste denne nye modellen, bortfaller regionrådene som lovlig samarbeidsform. Når ny lov trer i kraft , må regionrådene endres til en lovlig samarbeidsmodell. Dersom det skal være et politisk samarbeid mellom flere kommuner, er dette modellen som må velges.Lovutvalget foreslo at denne modellen burde ha regionråd i navnet. Dette ble ikke videreført i ot.prp, og ikke vedtatt.  Departementet mente det ville være uheldig, og mente at det var viktig å få frem at det var tale om en politisk samarbeidsmodell, og at ordet «politisk» ville gi innbyggerne bedre forståelse av hva slag samarbeid det var snakk om. Hvem kan benytte modellenModellen kan brukes av kommuner og fylkeskommuner. Det kan være på tvers eller bare mellom de ulike forvaltingsorganene– eks mellom en fylkeskommune og tre kommuner, eller bare mellom tre kommuner, eller mellom to fylkeskommuner. Modellen åpnes ikke for private samarbeidspartnere. Da må en annen modell velges – eks AS.OpprettelsesmyndighetEt slik råd må vedtas opprettet av kommunestyret selv eller fylkestinget selv. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Hva med nedleggelse? Tolkes slik at den som oppretter også må fatte vedtak om nedleggelse. VedtaksmyndighetInterkommunalt politisk råd kan tildeles avgjørelsesmyndighet, men ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak. Unntak er enkeltvedtak om interne forhold. Eksempel vil være ansettelse av sekretær eller oppsigelse, avskjed av en sekretær. Deltagerkommunene kan ikke gi et slikt råd myndighet til å utøve offentlig myndighet, men mindre det knytter seg til interne forhold i samarbeidet. OppgaverTypisk oppgave for et interkommunalt politisk råd vil være å håndtere tilskuddsordninger. I slike saker kan rådet ha avgjørelsesmyndighet. Eks tilskudd til idrettslag/foreninger eller stipend til unge musikere etc..Lovutvalget anbefalte at et slikt råd ikke skal kunne gis oppgaver som går ut på å yte tjenester til innbyggerne. Dette ble støttet av departementet og vedtatt.Navnet.Det er bestemt at navnet på et interkommunalt politisk råd må ha denne betegnelse i navnet, tilsvarende som er interkommunalt selskap må ha betegnelsen IKS i navnet.Ved å at ordene tas inn i navnet, synliggjøres det hva slags samarbeidsmodell det dreier seg om.



Interkommunalt politisk råd 

• Organer
– Skal ha et representantskap – øverste organ 
– Alle deltagerne representert med minst et 

medlem
– Medlemmene velges av 

kommunestyret/fylkesting
– Velges for fire år – kan velges på nytt
– Rådet kan selv opprette andre organer

• Økonomisk ansvar
– Ubegrenset økonomisk ansvar, men 

begrenset til deltagernes andel 
av rådets forpliktelser

• Eget rettssubjekt? Foto: ScanStockPhoto

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deltakerne har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser, i motsetning til et AS, der ansvaret er begrenset. Den enkelte deltakers andel skal avtales i samarbeidsavtalen. Her brukes begrepet samarbeidsavtale, ikke vedtekter. Rådets kreditorer må først gå på rådet før de kan rette krav om deltagerne. Får de ikke dekket sitt krav innen 14 dager etter påkrav kan de rette kravet mot en eller flere av deltagerne. Rådet har kun et lovpålagt organ – representantskapet som er eierorganet. Medlemmene er samtlige deltagerkommunene som skal ha minst ett medlem hver. Medlemmene skal velges av kommunestyret/fylkesting. Valgperioden for medlemmene er fire år dersom det ikke fastsettes noe annet i selskapsavtalen. Det kan eksempelvis fastsettes en kortere periode på 2 år dersom deltagerne ønsker det.De som velges inn vil være folkevalgte etter § 5-1, siste ledd. Kommunedirektør eller kommunalsjef, etatsjefer eller på tilsvarende nivå kan ikke velges inn, jf § 7-3 1 ledd b) og c). For disse gjelder habilitetsreglene i kommunelovenRådet kan opprette andre organer dersom de ønsker det til styring av rådet. Opprettes slike organer, eksempelvis et styre, velger representantskapet medlemmene og bestemmer antall medlemmer. Til slike underorganer kan man også velge inn kommunedirektører og kommunalsjefer jf § 7-3, 2 ledd. Deltagerne må bestemme om rådet skal være et eget rettssubjekt eller ikke. Det fremgår av § 18-4 at det skal stå i samarbeidsavtalen om rådet er eget rettssubjekt eller ikke. Dette vil ha betydning i forhold til hvilken selvstendighet rådet skal ha.



Kommunalt oppgavefellesskap 

• To eller flere kommuner/fylkeskommuner kan 
opprette et kommunalt oppgavefellesskap for 
å løse felles oppgaver

• Utarbeidet for produksjonssamarbeid for 
mindre omfattende oppgaver

• I stor grad samme regler som for 
interkommunalt politisk råd

• Myndighet – tilsvarende som interkommunalt 
politisk råd

Foto: ScanStockPhoto

Brukernavn
Presentasjonsnotater
OppgaverDet må dreie om løsning av felles oppgaver. Et slikt oppgavefellesskap er ment for oppgaver som går ut på å produsere noe eller yte tjenester til innbyggerne.Eksempelvis felles sykehjem, kommuneadvokatkontor, IKT-samarbeid, samarbeid om lønnskjøring eller andre HR-tjenester. Med denne modellen har man ment å sikre en videreføring av kommunens frihet til å velge egne løsninger tilpasset det konkrete samarbeidet. Samtidig har man med mer regulering ment å fjerne de største usikkerhetsmomentene som ligger i dagen § 27 modell. KS tror en bedre regulering utgjør en fordel. Modellen er tenkt på mindre omfattende samarbeid, men det er ikke noe forbud mot at slike samarbeid er mer omfattende.MyndighetDet er ingen forskjell mellom hvilken myndighet som kan legges til et oppgavefellesskap og et interkommunalt politisk råd. Dette er liktSkille mellom oppgavefellesskap og interkommunalt politisk rådDet som skiller oppgavefellesskap fra et interkommunalt politisk råd er hvilke oppgaver som kan legges til disse. Begge kan tilleggs oppgave med å forvalte tilskuddsordninger. Dette er likt, men oppgaver som gjelder produksjonssamarbeid, er forbeholdt oppgavefellesskapene. 



Vertskommune

En eller flere kommuner kan avtale med en 
vertskommune at denne vertskommunen utfører 
lovpålagte oppgaver og mer individrettede 
tjenestene på vegne av dem alle. 

En vertskommune kan også utøve myndighet på 
vegne av alle i samarbeidet.

Foto: ScanStockPhoto

Brukernavn
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Denne samarbeidsformen er utviklet for samarbeid om lovpålagte oppgaver og utøvelse av offentlig myndighet. Administrativ vertskommune. Denne kan bare benyttes for oppgaver som ikke er av prinsipiell betydning. Deltakerkommunene overfører gjennom denne modellen myndighet til vertskommunen i samarbeidet. Denne myndigheten kan når som helst trekkes tilbake.Vertskommune med felles folkevalgt nemnd. Denne kan benyttes ved samarbeid som omfatter beslutningsmyndighet i saker som er av prinsipiell betydning. Her delegerer deltakerkommunene myndighet til nemnda. Alle deltakerkommunene skal være representert med minst to representanter i nemnda. Nemnda skal utøve lik myndighet for alle deltakerkommunene. Dersom en kommune vil trekke tilbake myndigheten, må alle deltakerkommunene gjøre det samme. Felles folkevalgt nemd er et folkevalgt organ, og valgbarhetsreglene i kommuneloven gjelder.Kommunestyret eller fylkestinget må delegere den myndigheten de har besluttet å legge til vertskommunen.



Andre former for samarbeid

• Interkommunale selskaper (IKS)
• Samvirkeforetak 
• Aksjeselskap (AS)
• Stiftelse

I tillegg har kommuner og fylkeskommuner 
anledning til å konkurranseutsette deler av 
virksomheten

Foto: ScanStockPhoto

Brukernavn
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Også andre former for samarbeid som er regulert etter annen lovgivning kan være aktuelle.Interkommunale selskaperEt interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan bare opprettes av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Deltakerne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.  Selskapets eierorgan og øverste myndighet er representantskapet. Deltakerne skal opprette en skriftlig selskapsavtale.Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder. Deltakerkommunene utøver eierstyring gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet. Hver enkelt deltaker skal ha minst en representant i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Representantskapet velger også styret. Styret skal ha minst tre medlemmer, og omfattes av kravet om balansert kjønnsrepresentasjon, det vil si minimum 40 % av hvert kjønn. Daglig leder eller medlemmer av representantskapet kan ikke være medlem av styret.  Representantskapet som eierorgan utøver kontroll over styret på flere måter: •	bestemmer sammensetningen på styret•	kan instruere styret og omgjøre beslutninger•	kan gjennom selskapsavtalen fastslå at nærmere angitte saker må godkjennes i representantskapetAksjeselskaperEt aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen, utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder. Det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og en daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.SamvirkeforetakKommuner kan også delta i samvirkeforetak. Et samvirkeforetak er ikke et selskap. Samvirkeforetak har medlemmer, men ikke eiere, og styres av de som handler med foretaket og som dermed har direkte nytte av den virksomhet som drives. Samvirkeforetak har ikke fritt omsettelige eierandeler og kan følgelig ikke kjøpes opp. På årsmøtet – samvirkets øverste organ – fattes beslutninger som hovedregel ut fra prinsippet om ett medlem, én stemme. Det er lov om samvirkeforetak (samvirkelova) av 29. juni 2007 nr. 81 som regulerer denne organisasjonsformen.



Kommunale foretak Interkommunale 
selskap

Aksjeselskap

Eget rettsubjekt Nei Ja Ja

Hvem kan eie Del av kommunen Kommuner/IKS Ingen begrensning

Eiers økonomiske ansvar Fullt ut ansvarlig for 
foretaket

Fullt ansvar i henhold til 
eierandel

Kun for sin del av 
aksjekapitalen

Operativt eierorgan Kommunestyret/
fylkestinget

Representantskap Generalforsamliing

Styringsgrunnlag Vedtekter
Kommunestyrevedtak

Selskapsavtale
Vedtak i 
representantskapet

Vedtekter og 
stiftelsesdokument 
Generalforsamlingsvedtak

Styremøter Åpent, men kan 
bestemme at de skal være 
lukket

Lukket Lukket

Tariffavtale Medlemskap i kommunen 
gjennom KS eller 
selvstendig medlemskap i 
KS Bedrift

Kan velge fritt Kan velge fritt

Formell arbeidsgiver Kommunen Selskapet ved styret Selskapet ved styret



  

Rollefordeling
Eierne Styret Adm.dir.

Forretningsidè (visjon)

Mål (overliggende)

Delmål

Strategi

Hovedtiltak

Budsjett

Iverksettelse

Rapportering – løpende

Vurdering – løpende

Rapportering – året

Vurdering – året

Hvit boks = deltakelse 
Svart boks = forslag  / 
utarbeiding 
Kilde: Levorsen, 2005



  

Beslutningsmodell
Eiere                Styret               Adm.dir.

Forretningsidè (visjon)

Mål (overliggende)

Delmål

Strategi

Hovedtiltak

Budsjett

Beslutninger = svart 
boks
Kilde: Levorsen,2005



Her er lenken: https://response.questback.com/ks/vopdokza4t
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