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1. Innledning

Asker kommune - Eier skaps politikk – ( Del I ) beskriver de overordnede prinsippene
for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner i selskaper/foretak. Den i nngår
som del av kommuneplanens samfunnsdel, og behandles av kommunestyret minst
é n gang i hver valgperiode.

Kommunen utarbeider også Asker kommune - Eier beretning – ( Del II ) , som
inneholder oversikt over kommunens eierposisjoner. Den inngår som del av
k ommunens års rapport ering , og behandles av kommunestyret én gang i året.

Hovedformålet med eierskapspolitikken og eierberetningene er å sikre et profesjonelt
og aktivt eierskap som sørger for oppfølging en av kommunens selskaper/foretak .
Ulike organiseringsformer har ulike styringsmidler til rådighet for de folkevalgte.
Eierstyring inngår derfor som del av folkevalgtopplæringen ved starten av hver
valgperiode.

Eierskapspolitikken skal bidra til forutsigbar e styring ssignaler som kan sikre
langsik tig verdiskapning i selskapene .

2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper

2.1 Begrunnelse for kommunalt eierskap i selskaper

Hovedregelen er at Asker kommune yter kommunale tjenester i egen regi, underlagt
rådmannens ansvar og myndighet , me d direkte folkevalgt kon troll og styring. Der
oppgaveløsningen er organisert i selskap, har de folkevalgte mer indirekte
styringsmidler til rådighet . D isse varierer ut fra hvilken selskaps form som er valgt.

Asker kommune kan vurdere å organisere sin virkso mhet i selskaper dersom:

Kommunale t jeneste r krever investeringer i infrastruktur på tvers av
kommunegrensene .

Tj eneste n kan driftes mer effektivt i samarbeid med andre offentlige
aktører (stordriftsfordeler) .

Tjenesteproduksjonen blir mer robust ved samarbeid med andre.

Det er ønskelig og hensiktsmessig å samarbeide om virksomheten med
private aktører .
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Statlige tilskuddsordninger betinger selskap s organi s ering , utenfor ordinær
struktur .

Skatte - og avgiftsmessige forhold gjør det økonomisk fordelakti g med
selskapsorganisering .

Virksomheten operer er i et marked, og er derfor mer tjent med en friere
stilling enn den man har i ordinær organisasjon .

2.2 Avgrensing av eierskapspolitikken

Avtalebasert samarbeid
A vtalebasert samarbeid kan være et alternati v innen områder der det er ønskelig å
samarbeid e med andre offentlige aktører, men der etablering av selskap ikke er
ønskelig eller hensikt s messig.

Avtaler med andre kommuner kan etableres med hjemmel i kommuneloven s regler
om interkommunalt samarbeid , herunder reglene om vertskommunesamarbeid .
Kommunen er enten vert eller deltaker i slikt vertskommune samarbeid, og
virksomheten inngår i vertskommunens ordinære organisasjon.

Vertskommunesamarbeid og annet avtalebasert samarbeid er ikke en del av
kommun ens eierskapspolitikk.

O ffentlige anskaffelser /tjenestekjøp
Kommunen kjøper en rekke tjenester i markedet fra selskaper de ikke har
eierandeler i. Dette reguleres av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende
forskrifter , samt kommunens anskaffelsesstrategi er . Kjøp av tjenester i markedet er
ikke en del av kommunens eierskapspolitikk.

Kommunen bestiller/kjøper også tjenester fra selsk a p den har eierinteresser i.
Kommunes rolle som kunde hos egne selskaper ivaretas av rådmannen, og regule res
av de tjenesteleveranseavtaler og kontrakter som inngås mellom selskapet som
utfører/leverandør og kommunen som bestiller/ kunde. Dette inngår som del av
rådmannens k ontraktstyring, og er heller ikke en del av eierstyringen.

Indirekte eierskap / aksjefon d , andelslag m.m.
Asker kommune har indirekte eierskap til selskaper gjennom andel e r i aksjefond.
Dette eierskapet forvaltes i samsvar med kommunens finans - og gjeldsreglement, og
er ikke en del av kommunens eierskapspolitikk.
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Forvaltning av eierposisjoner som ikk e gir anledning til reell påvirkning ( mindre
aksjeposter, B - aksjer m.m.) er heller ikke underlagt prinsippene i kommunens
eierskapspolitikk.

Forvaltning av k ommunens andeler i eierseksjoner, andelslag , sameier o.l. er heller
ikke en del av kommunens eierskapspolitikk.

Stiftelser
Kommunen har opprettet / har relasjoner til en rekke stiftelser. Stiftelser er per
definisjon selveiende, og kan ikke eierstyres. De er derfor ikke en del av kommunens
eiers kapspolitikk.

Asker kommune opprette r som hovedregel ikke nye stiftelser.

3.0 O ppfølging av kommunalt eide selskape r – roller og ansvar

3.1 Generelt om styring og kontroll av selskaper
De folkevalgte har et overordnet ansvar for alt kommunen er involvert i, også når
virksomheten er organiser t i selskaper utenfor kommunens ordinær e organisasjon.
Selskapene er sentrale aktører for å løse kommun ens oppgaver på en god og effektiv
måte.

Overfor egen organisasjon har folkevalgte organer løpende mulighet til direkte
styring. Selskapsorganisering innebærer en fristilling av virksomheten som reduserer
muligheten for direkte folkevalgt styring. Makt, myndighet og fullmakter overføres
fra folkevalgte organer og rådmannen til selskapsorganene. Andre
styringsvirkemidler benyttes derfor for å øve innflyt else over selskapene. Med unntak
av kommunale fore tak (som er en del av kommunen som rettssubjekt) er s elskapene
for eksempel ikke bundet av kommunens vedtatte økonomiske politikk eller
arbeidsgiverpolitikk.

Folkevalgte organer s innflytelse overfor virks omhet utenfor egen driftsorganisasjon
må ivaretas gjennom de formelle styringskanalene som selskapslovgivningen gir.
Aktiv eiers tyring er summen av de tiltak og aktiviteter kommunen som eier
gjennomfører for å sikre styring, kontroll og utvikling av virks omheten i selskapene.
E iers kapsforvaltning er organisering av styre og ledelse, utøvelse av eierskap i
selskapenes eier organe r , vedtatte strategi er , rapportering, styreinstrukser , vedtekter
mv.

Komm un ens eierskap skal utøves profesjonelt og forutsigbart innen rammen av
selskapslovgivning og annet lovverk, og i tråd med og basert på allment aksepterte
eierstyringsprinsipper.
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Innbyggerne skal ha tillit til all virksomhet kommunen har ansvar for, også
virks omhet i selskapene. Likebehandling, saklighet, åpenhet og habilitet er viktig for
denne tilliten.

3.2 Kommunestyrets rolle og ansvar
Kommunestyret er ansvar lig for all kommun al virksomhet . For å ivareta sitt mandat
må kommunestyret ha et samlet grep om hel e den kommunale virksomheten,
herunder tjenesteproduksjon som skjer i selskaper.

Kommunestyret vedtar å opprette selskaper/foretak. I etableringsfasen har
kommunestyret stor innflytelse over virksomhetens formål, stiftelsesgrunnlag og
leden d e organer. Orga nisasjonsform bør velges med utgangspunkt i hvilke oppgaver
som skal utføres og formålet kommunen har med selskapsetableringen. Valg av
organisasjonsform påvirker også kommunens styringsmuligheter og muligheten for
kontroll og tilsyn. Dette er viktige hens yn kommunestyret må ta stilling til når de
velger hvordan den kommunale virksomheten skal organiseres.

I driftsfasen har kommunestyret indirekte styring og kontroll med virksomheten ,
baser t på lovgitte styringskanaler og vedtatte prinsipper for eierstyring. Styringen
må skje i henhold til de rammer som følger av lovgivningen for den selskaps formen
som er valgt for virksomheten.

K ommunestyret har kontroll over eventuell reorganisering , avvikling/oppløsing av
selskapet, eller ved salg/overføring av kommunens eierandeler i selskapet til andre.

Asker kommunes folkevalgte gis tilstrekkelig opplæring i styringsmidlene de har til
rådighet overfor ulike virksomheter.

3. 3 Eierutvalgets rolle og ansvar
Kommunestyret bør opprette et eierutvalg som kan bidra til operativ, helhetlig og
forutsigbar folkevalgt eierstyring og eierskapsforvaltning av selskaper/foretak.
Eierutvalg e t oppnevnes i tilfelle av kommunestyret i forbindelse med konstituerende
kommunestyremøte. ( Eierutvalget kan ha lik sammensetning som et annet politisk
utvalg ) .

Eierutvalget behandler løpende alle saker som legges fram for eierorganene i de
ulike selskapene , helst i forkant . Eierutvalgets medlemmer får dermed god innsikt i
ulike sider ved selskapenes virksomhet, og mulighet til å påvirke kommunens
eierrepresentant i eierorgane ne for de ulike selskapene . Eierutvalget har ikke
myndighet til å instruere ledelsen i selskapene direkte.

Rekruttering, sammensetning og utskiftning av styret er et av de viktigste
virkemidlene for eierstyring. Eieru tvalget bør derfor være valgkomite for
styresammensetningen i selskapene. Det formelle valget av styremedlemmer skjer i
selskapenes eierorganer (generalforsamling/representantskap) . I kommunale foretak
er det kommunestyret selv som er eierorgan , og som vel ger styremedlemmer .
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3. 4 Kontrollutvalgets rolle og ansvar
Selskapskontroll er en kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver, og er et viktig
virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folk evalgt styring og kontroll, jf.
kommuneloven § 77 nr. 5. Selskapsk ontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer
selskaper, men omfanget av selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i
selskapene. Innsyns - og undersøkelsesretten til kontrollutvalget, og/eller revisor, er
forbeholdt følgende selskaper , jf. kommunel oven § 80:

interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt
interkommunale selskap (IKS)
heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med
andre kommuner
heleide datterselskap til slike selskaper

I disse selskapene har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å innhente de
opplysninger de finner påkrev et , og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.
Utvalget skal varsles om , og har rett til å være tilstede i representan t skapsmøte/
generalforsamling.

Kontrollutvalgets skal initiere evaluering av eierstyringen i kommunen. U tvalget skal
minst én gang i kommunestyre perioden utarbeide plan for gjennomføring av
selskapskontroll . Planen skal vedtas av kommunestyret. Selskapskontrollen er todelt.
Den ene dele n er obligatorisk og dreier seg om eierskapskontroll; kontroll med
kommunens oppfølging av ansvaret sitt som eier. Den andre delen er frivillig og
omfatter forvaltningsrevisjon av selskaper.

3. 5 Styrets rolle og ansvar
Det er ikke eier, men styret som har ansvaret for selskapsstyringen. Styret har det
overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, og skal ivareta en uavhengig
kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse, på vegne av eierne.

Styret utarbeider og legg er fram beslutningsgrunnlag til selskapets eierorgan i det
enkelte selskap.

Styret har ansvar for rekruttering og eventuell utskifting av daglig leder, og å
fastsette lønns - og arbeidsbetingelser for denne. Daglig leder fungerer som styrets
sekretær.

Styr everv i selskaper er personlig , med det juridiske ansvaret som følger
styrevervet . Det enkelte styremedlem skal ivareta selskapets interesser, og
representerer ikke politiske partier, kommunen eller andre interesser. Styret bør
derfor tegne egen styreforsi kring . Asker kommunes representanter i et styre skal ha
egen styreforsikring.

Styret skal utarbeide en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen
kompetanseutvikling og evaluere sin virksomhet. Dersom det skal utpekes
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varamedlemmer til styret, bør disse fortrinnsvis oppnevnes numerisk, for å sikre
kontinuitet og kompetanse i styret.

Kommunen so m eier forventer at styret tar ansvar for at selskapet arbeider
målrettet me d å ivareta sitt samfunnsansvar, herunder etikk, samf unnsansvarlig
forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.

3.6 Ordførers rolle og ansvar
Ordfører møter som kommunens representant i selskapenes eierorganer, med de
føringer eierutvalget gir.

For interkommunale selskaper skal kommunens eventuelle øvrige representanter i
representantskapet oppnevnes blant kommunestyrets faste medlemmer.

Ordfører kan delegere representasjonsretten til varaordfører, rådmann eller annen
representant for kommunen.

Ordfører ha r møte - og talerett i selskapenes organer, med mindre det er formelle
begrensninger for dette.

3.7 Rådmannens rolle og ansvar
Rådmannen har ansvar for kommunens egen driftsorganisasjon. Virksomhet i
selskaper utenfor kommunen er ikke underlagt rådmannens kontroll og styring.

Rådmannen har kun en rådgivende rolle overfor ko mmunestyret, eierutvalg,
selskapenes eierorganer samt ordfører og andre folkevalgte når det gjelder
selskaper/foretak .

Rådmannen skal stille til rådighet et ei ersekretariat. Sekretariatet er en
støttefunksjon for de folkevalgte, og skal utarbeide beslutni ngsgrunnlag om
eiersaker som skal behandles av folkevalgte organer; eierstra tegi,
selskapsetablering / selskapsavvikling, og eventuell e aktiv e grep overfor det enkelte
selskap. For å sikre rådmannen nødvendig informasjon, kan rådmannen gis
observatørstatus i styre r for selskaper/foretak. I kommunale foretak har rådmannen
mulighet til å uttale seg og til å instruere styret om å utsette iverksettelsen av en
sak til kommunestyret har behandlet saken.

Rådmannen er tillagt et total ansvar for kommunens tjenester og aktiviteter,
herunder ansvar et for kommunens samlede økonomi. Rådmannen skal derfor sørge
for prosesser som siker at selskapenes vedtatte budsjettforslag innlemmes i
rådmannens forslag til kommunens årsbudsjett/handlingsprogram. Rådmannen skal
også sørge for at selskapenes rapportering tilpasses kommunens
økonomirapportering og årsmelding.

3.8 Prinsipper for rolle - og ansvarsdeling
Kommunestyret skal være er godt informert om selskapene og deres
virksomhet.
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Kommunestyret skal minst én gang i hver kommunestyreperiode behandle
kommunens eiers kapspolitikk .

Kommunestyret skal minst é n gang i hver kommunestyreperiode avholde
eierdag med selskaper kommunen har vesentlige eierinteresser i. I tillegg kan
formannskapet og eierutvalget avholde eierdag med selskapene.

Kommunestyret skal minst én gang i hver kommunestyreperiode vedta plan
for kontrollutvalgets gjennomføring av selskapskontroll.

Kommunen fremmer sine interesser overfor selskapene i selskapenes formelle
eierorganer (generalforsamling/rep resentantskap/kommunestyret).

Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets
virksomhet.

Ordfører sender hvert år eierbrev til selskaper der kommunen har vesentlige
eierinteresser. Rådmannen utarbeider utkast til eierbrevet.

Rådma nnen har ansvaret for å ivareta kommunens løpende
kontraktsoppfølging med selskape r som leverer tjenester til kommunen.

4.0 Asker kommune - 1 8 prinsipper for eierstyring
1. Kommunens selskaper skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og

bærekraftig sam funnsutvikling , herunder FNs bærekraftsmål .

2. Valg av selskapsform skal tilpasses virksomhetens formål, kommunens
eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.

3. Selskapets egenkapital skal være tilstrekkelig og tilpasset formålet med eierskapet
og selskapets situasjon.

4. Selskaper der kommunens eierskap i hovedsak er forretningsmessig motivert , skal
drives på samme måte og under samme rammevilkår som private selskaper.

5. K ommune n skal ikke selv aktivt investere i selskaper som u telukkende er finansielt
motivert, med formål å gi eierne økonomisk overskudd.

6. Det skal etableres utbytte - og avkastningskrav for selskaper som opererer i et
marked.

7. Dersom kommunens eierandel eller involvering i selskapet er betydelig , skal
kommunen ha langsiktige mål for eierskapet, og det skal utarbeides selskapsvise
eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
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8. Kommunens selskaper skal ha styrer, der krav om kompetanse, kapasitet og
mangfold samt kommunens formål med eierskapet i sel skapet blir ivaretatt.

9. Av hensyn til mulig inhabilitet og rolle konflikt er , kan ikke faste
kommunestyremedlemmer velges til styremedlemmer eller varamedlemmer i
kommunalt eide selskaper.

10. Av hensyn til mulig inhabilitet og rollekonflikter , kan ikke fast ansatte i kommunen
velges til styremedlemmer eller varamedlemmer i kommunalt eide selskaper .

11. Styrets godtgjøring skal være på et moderat nivå, og fremstå som rimelig ut fra
styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.

12. Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere vervet i KS
styrevervregister.

13. Normene i kommunens etiske retningslinjer/reglement skal ligge til grunn for den
virksomhet som utøves i selskaper der kommunen har store eierinteresser.

14. Selskaper/foret ak der kommunen har kontrollerende innflytelse ( bestemmende
eierandel og styrerepresentasjon) er underlagt reglene om offentlige anskaffelser,
og skal følge normene nedfelt i kommunens anskaffelsesstrategi der dette er
hensiktsmessig .

15. Det skal være full å penhet knyttet til kommunens eierskap sutøvelse og
selskapenes virksomhet. Selskaper/foretak der kommunen har kontrollerende
innflytelse ( bestemmende eierandel og styrerepresentasjon ) er underlagt reglene i
offentleglova, og skal praktisere meroffentlighet der dette er mulig.

16. Dersom kommunalt eide selskaper skal opprette datterselskaper, skal dette
avklares med kommunens eierutvalg.

17. Selskape ne skal ha revisjonstjenester ute på anbud en gang per valgperiode.

18. Interkommunale samarbeid og selskap etableres først og fremst der det er naturlig
å samarbeide med andre, og der Asker kommune har fordeler av samarbeidet.


