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 INNHOLD 
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 SAMMENDRAG 

 

OPPDRAGET  

Prosjektets formål er å vurdere om fylkeskommunens regler og rutiner for eierskapsfor-

valtning er tilfredsstillende og hvordan disse følges opp i praksis. 

 

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Dette prosjektet om eierskapsforvaltning ble 

imidlertid bestilt på bakgrunn av det som fremkom i lys av Dale-saken. Det ble her stilt 

spørsmål ved styrenes kompetanse og om eiers oppfølging av selskapene var god nok. 

Kontrollen denne gang ble dermed utvidet med forvaltningsrevisjon, hvor det spesielt 

ble sett på styrevalgsprosessen. 

 

HOVEDBUDSKAP 

Vi anser den viktigste anbefalingen å være at eierne bruker valgkomite med begrunnelse 

for innstilling på styrekandidater, spesielt ved vesentlige selskaper. Dette er viktig for å 

sikre styrets samlede kompetanse både generelt og for selskapet spesielt. Det vil dess-

uten medføre at styret blir mer jevnbyrdig med den administrative ledelsen i selskapene.  

Med vesentlige selskaper menes selskaper som fylkeskommunen har større eierinteres-

ser i, eller selskapets virksomhet har stor økonomisk eller strategisk betydning for fyl-

keskommunen. 

 

Vi trekker også frem at fylkeskommunen i større grad bør utpeke faste eierrepresentan-

ter i aksjeselskapene. Dette vil bedre sikre at vesentlige selskaper blir fulgt opp av eier-

representanter som kjenner selskapene. Opplæring og informasjon om eierstyring og 

selskapsledelse til fylkeskommunens folkevalgte bør styrkes, og fylkeskommunens 

prinsipper for godt eierskap bør gjøres bedre kjent overfor egne eier- og styrerepresen-

tanter. 

 

FYLKESKOMMUNENS E IERSKAP (SELSKAPER ) 

Fylkeskommunen er direkte eier i 42 selskaper. Selskapene er primært lokalt/regional-

rettet. Det er flest selskaper innenfor ulike typer av næringsutvikling, men det er også 

flere arbeidsmarkedsbedrifter og kulturvirksomheter. Fylkeskommunen er en større eier 

i flere selskaper, men det er bare i sitt eget kollektivtrafikkselskap at de er eneeier. 

 

HOVEDFUNN 

I det følgende redegjøres for revisjonens vesentligste funn. Dette er forhold hvor det også 

er gitt anbefalinger. 
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FYLKESKOMMUNENS STYREREPRESENTASJON  

Styrevalg - spesielt for vesentlige selskaper - bør foretas etter innstilling fra valgkomite 

for selskapet, hvor kompetansevurderinger blir tillagt vekt. I styrene skal det løses opp-

gaver til beste for selskapenes utvikling og i samsvar med eiernes krav.  

 

Fylkeskommunen har pr. dato styremedlemmer i 23 selskaper. Alle disse selskapene er 

aksjeselskaper. Vi ser da bort fra styrerepresentasjonen i eget fylkeskommunalt foretak 

Tannhelse Rogaland FKF og interesseselskapet IS Fjordvegen. Disse selskapsformene er 

det ikke blitt sett spesielt på ved dette eierskapsforvaltningsprosjektet. Fylkeskommu-

nale foretak er en del av fylkeskommunen som rettssubjekt og er ikke omfattet av sel-

skapskontroll (eierskapskontroll) iht. lovreglene.  

 

Valg av fylkeskommunens styremedlemmer kan foretas direkte av fylkestinget (spesielt 

etter fylkestingsvalget) eller gjennom bruk av valgkomite for det enkelte selskap (valg-

komite for alle eierne). Det endelige vedtaket om styrevalget må uansett skje i eierorga-

net (her generalforsamlingen).  

 

Vi har gjennomgått fylkeskommunens siste styrevalgsprosess for alle selskaper hvor fyl-

keskommunen har styremedlemmer. Vår gjennomgang viste at det ved flere tilfeller ikke 

kan leses ut fra generalforsamlingsprotokollene om det var brukt valgkomite eller ei. For 

ingen av generalforsamlingssakene fikk vi forelagt begrunnelse for innstillingen på fyl-

keskommunens styrekandidater. Fylkeskommunen hadde også i liten grad dette selv, 

men vi fikk dokumentert begrunnelsen for innstillingen i to selskaper (Filmkraft Roga-

land AS og Mediefondet Zefyr AS). 

 

Valg av andre eieres styremedlemmer og valg av ansattrepresentanter i styrene ligger 

utenfor vårt mandat. Men dersom det brukes valgkomite for det enkelte selskap (valg-

komite for alle eierne), vil det her kunne være begrunnelse for innstilling på samtlige av 

eiernes styremedlemmer. Bruk av valgkomite for det enkelte selskap er også å foretrekke 

da dette bedre vil kunne sikre styrets samlede kompetanse.  

 

Anbefalinger 

• Det bør brukes valgkomite for det enkelte selskap i forbindelse med styrevalgspro-

sessen. Valgkomiteen bør begrunne sin innstilling på styrekandidater. 

• Begrunnelse for innstilling på fylkeskommunens styrekandidater bør ligge ved sa-

ken i eierorganet (også i forbindelse med gjenvalg). 

 

Anbefalingene er i tråd med fylkeskommunens egne prinsipper for godt eierskap og KS 

sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Den første anbefalingen 

gjelder alle eierne, men fylkeskommunen kan være en pådriver for å få dette på plass. 

Vi ser ellers for oss at anbefalingene spesielt retter seg mot vesentlige selskaper. 
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FYLKESKOMMUNENS E IERREPRESENTASJON  

Fylkesordføreren er gitt myndighet til å oppnevne fylkeskommunal representasjon i ge-

neralforsamlinger der slik representasjon ikke er oppnevnt av fylkesutvalget eller fyl-

kestinget. Interkommunale selskaper har faste og valgte eierrepresentanter i represen-

tantskapet. Dette er et krav iht. IKS-loven. For interkommunale selskaper er det derfor 

nødvendig med vararepresentanter som kan møte dersom faste representanter må 

melde forfall. 

 

Det er for tiden faste eierrepresentanter i to aksjeselskaper - Kolumbus AS og Stavanger 

Forum AS. Vi ser for oss at fylkeskommunen utpeker faste eierrepresentanter i flere ak-

sjeselskaper. Dette vil bedre sikre at vesentlige selskaper blir fulgt opp av eierrepresen-

tanter som kjenner selskapene. 

  

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør utpeke faste eierrepresentanter i flere aksjeselskaper. 

 

FYLKESKOMMUNENS E IERSKAPSPOLITIKK  

Fylkeskommunen har lagt opp til en årlig eierskapsmelding med samtidig behandling 

av eierskapspolitikken og selskapskapsrapporteringen. Vi foreslår at en skiller behand-

lingen av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen som separate saker. Et skille 

mellom politisk behandling av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen kan med-

føre at eierskapspolitikken får et større fokus. Behandlingen av eierskapspolitikken kan 

ellers få en mer langsiktig horisont f.eks. en gang i valgperioden. Selskapene har gjerne 

behov for langsiktige styringssignaler. Fylkeskommunen kan i tillegg bestemme at det 

ved spesielle behov og situasjoner ellers skal foretas en behandling av eierskapspolitik-

ken. Vi anser i så fall at praksisen ligger innenfor KS sin anbefaling om årlig behandling 

av eierskapsmeldingen og eierskapspolitikken. Ny kommunelov (2018) stiller for øvrig 

krav om at eierskapsmeldingen skal utarbeides minst én gang i valgperioden. 

 

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør vurdere å skille behandlingen av eierskapspolitikken og sel-

skapsrapporteringen. Behandlingen av eierskapspolitikken kan her få en mer lang-

siktig horisont. Flere kommuner i vår region har den nevnte praksisen. 

 

FYLKESKOMMUNENS OVERORDNEDE E IERSTRATEGIER 

For å få en oversikt over i hvilken grad fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter 

kjenner til fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap har vi utført en anonym spør-

reundersøkelse. Vi spurte også eier- og styrerepresentantene om praktiseringen av de 

enkelte prinsippene. Dette er ikke alle prinsippene, men det som vi anser som de vik-

tigste prinsippene. Dette går bl.a. på at det skal være åpenhet om eierskapet, det skal gis 

klare mål for selskapet, og ved styrevalg skal en være bevisst på å sikre god kompetanse 

i styrene. Vi fikk svar fra 22 av 41 mulige respondenter, dvs. svarprosent på 54. 
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Det er en viss manglende kjennskap til fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap. 

27 % av respondentene kjente lite/svært lite til fylkeskommunens prinsipper for godt 

eierskap. Dette forholdet kan bedres gjennom opplæring og informasjon om fylkeskom-

munens eierskapsforvaltning, spesielt fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap. 

Dette vil da også omfatte fylkeskommunens eksterne styremedlemmer, dvs. de styre-

medlemmer som ikke samtidig er folkevalgte og en del av fylkestinget. Styremedlemmer 

i enkelte selskaper kan ha fått opplæring og informasjon i selskapet. 

 

Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap er imidlertid allmenngyldige da de byg-

ger på statens eierstrategier. De aller fleste av fylkeskommunens eier- og styrerepresen-

tanter mente ved vår spørreundersøkelse at innholdet i fylkeskommunens viktigste 

prinsipper for godt eierskap i hovedsak ble fulgt. 

 

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør sørge for at deres prinsipper for godt eierskap blir bedre kjent 

av egne eier- og styrerepresentanter. Dette omfatter også eksterne styrerepresentan-

ter dvs. ikke politiske styrerepresentanter. 

 

OPPLÆRING OG INFORMASJON OM E IERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE  

Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte skal gi innsikt i de juridiske ram-

mene for eierstyring og selskapsledelse ved den enkelte selskapsform. Den skal også gi 

folkevalgte innsikt i oppgaver, myndighet og ansvar som følger av rollen som medlem 

av styre eller eierorgan. Tiltakene skal videre gi en oversikt over prinsipper og regler for 

fylkeskommunens egen eierstyring. Vi kan her vise til KS sin anbefaling om obligatorisk 

opplæring av og informasjon til folkevalgte. Kommunene bør som en del av sitt folke-

valgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer. 

 

Fylkeskommunen har i inneværende valgperiode hatt opplæring og informasjon om ei-

erstyring og selskapsledelse til deres folkevalgte eier- og styrerepresentanter. Det har 

imidlertid ikke vært brukt mye ressurser på dette, kun noen få timer. Ved vår spørre-

undersøkelse til fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter, ble det klart gitt uttrykk 

fra flere respondenter at fylkeskommunens opplæring og informasjon om eierstyring og 

selskapsledelse ikke var tilstrekkelig. 

 

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør styrke sin opplæring og informasjon om eierstyring og sel-

skapsledelse til sine folkevalgte.  
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ADMINISTRASJONENS ARBEID VED OPPFØLGING AV SELSKAPER 

Fylkeskommunen har gjennom eget eierskapssekretariat etablert rutiner for fylkesråd-

mannens støttefunksjon i eierskapsforvaltningen. Rutinene er viktige for at de folke-

valgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Rutinene følger opp anbefalingene 

i NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 

eierskap». Vi ser likevel for oss at rutinene innarbeides i selve eierskapsmeldingen. Flere 

kommuner vi har sett på har valgt å gjøre dette. Rutinene blir da dokumentert og alle 

folkevalgte vil få informasjon om rutinene.  

 

Generelt bør eierskapssaker for selskapene arkiveres hos eier slik at en ved behov ikke 

trenger å be selskapene om dette. Fylkeskommunen har noen utfordringer ved denne 

arkiveringen. Dette skyldes arkivtekniske forhold og medfører at eierskapssekretariatet 

ikke så lett kan finne frem til aktuelle dokumenter. Dokumenter er her møteinnkallinger, 

sakspapirer og møteprotokoller - herunder også vedtekter/selskapsavtaler - for selska-

pene. Arkiveringen er heller ikke fullstendig da det mangler dokumenter. Det er imid-

lertid i dag rutiner for at eierskapssekretariatet får alle nye dokumenter tilsendt. 

 

Anbefalinger 

• Rutiner for fylkesrådmannens støttefunksjon i eierskapsforvaltningen bør tas med i 

eierskapsmeldingen. 

• Det bør tilstrebes å få til en ordnet arkivering av det enkelte eierskap (selskap) og at 

dette etter hvert blir fullstendig. 
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 HØRINGSUTTALELSER 

 

Vi mottok fylkeskommunens høringsuttalelse 14.11.2018 

 

Fylkesrådmannen takker for rapporten.  

 

Fylkesrådmannen er i stor grad enig i anbefalingene og vil følge disse opp i samsvar 

med fylkestingets behandling av saken. 
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1 INNLEDNING 

1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

 

Formålet med prosjektet er å vurdere om fylkeskommunens regler og rutiner for eiers-

kapsforvaltning er tilfredsstillende og hvordan disse følges opp i praksis. 

 

Iht. kontroll- og kvalitetsutvalgets bestilling skal følgende problemstillinger besvares: 

• Hvordan fungerer fylkeskommunens eierskapsmelding og eierskapsoppfølging i 

praksis? Herunder: 

o Hvilke vurderinger ligger til grunn for utpeking av eierrepresentanter? 

o Hvordan foregår eierrepresentantenes oppfølging av selskapene (forank-

ring, informasjon, møteaktiviteter)? 

o Hvordan etterleves fylkeskommunens overordnede eierstrategier?  

o Hvorfor er det i så liten grad utarbeidet selskapsspesifikke eierstrategier? 

o Hvordan vurderes eierskapets tidsperspektiv, og om det eventuelt er aktu-

elt å avslutte eierskapet? 

o Hvordan etterleves fylkeskommunens regler for eierstyring (spesielt poli-

tiske avklaringer før eiermøter)? 

o Hvordan praktiseres fylkeskommunens regler for selskapsrapportering 

(rapportering til fylkestinget)? 

o Hvordan er styrevalgsprosessen lagt opp (direkte valg av fylkestinget eller 

bruk av valgkomite)?  

o Hvilke vurderinger ligger til grunn for valgkomiteens arbeid ved styreval-

gene (begrunnelse og innstilling)? Hvilke vurderinger gjøres av styrets 

kompetansebehov og hvordan møtes dette behovet? 

o Hvordan foregår fylkeskommunens opplæring av folkevalgte representan-

ter i eierorganer og styrer? 

o Hvordan sikres tilfredsstillende administrative støttefunksjoner i eierskaps-

arbeidet (saksbehandling, dokumentasjon, arkivrutiner), samt nødvendig 

kompetanse hos involverte medarbeidere i administrasjonen? 

• Hvordan blir selskapene styrt? 

o Hvordan arbeider styrene for selskapets beste (i samsvar med eiernes krav)? 

o Hvordan følger styrene opp selskapets strategier, risikoer og utfordringer? 

o Hvordan foregår styrenes løpende oppfølging og kontroll med selskapene? 

o Hvordan følger styrene opp daglig leder? 

o Hvordan foretas styrenes egenevaluering (kompetanse og kapasitet)? 

• Hvordan oppleves fylkeskommunen som eier? 

 

Inkludert i prosjekter er også en status for våre tidligere anbefalinger på området. 
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1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE 

 

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bru-

ker for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller 

utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske 

vedtak.  

 

Ved dette prosjektet er det tatt utgangspunkt i følgende kilder: 

• Fylkeskommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder: 

o Fylkeskommunens eierskapsmelding 

▪ Overordnede eierstrategier  

▪ Regler for eierstyring og selskapsrapportering 

▪ Opplæring av folkevalgte representanter i eierorgan og styrer 

• Aksjeloven og lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

• KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll1 

• NIBR Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

• Reelle hensyn (eksempelvis hva andre kommuner har funnet formålstjenlig) 

 

Metodisk har vi benyttet intervjuer, spørreundersøkelser og dokumentgransking.  

 

Fylkeskommunens oppfølging av selskapene er kontrollert på et overordnet nivå. Det er 

herunder sett på om overordnede eierstrategier er kjent for fylkeskommunens eier- og 

styrerepresentanter og om i hvilken grad de mener dette blir praktisert av fylkeskom-

munen og selskapene. Det er ikke sett på det enkelte selskap. Vi har sett på styrevalgs-

prosessen for de selskaper hvor fylkeskommunen har faste styrerepresentanter. Det vil 

ofte være faste styrerepresentanter i selskaper hvor fylkeskommunen har større eieran-

deler, mens det vil være lite av dette i selskaper hvor fylkeskommunen har mindre eier-

andeler. Styrerepresentasjon fremkommer som regel av vedtekter, selskapsavtaler eller 

aksjonæravtaler. For styringen av selskapene har vi kun lovhjemmel til å se på selskaper 

som er kommunalt heleide, jf. kommuneloven § 80.2 Fylkeskommunen er eier i 13 slike 

selskaper. Kontroll- og kvalitetsutvalget valgte ut 4 av disse selskapene.3  

 

Eierskapsforvaltning i Rogaland fylkeskommune er en selskapskontroll med forvalt-

ningsrevisjon. Vi har tatt med nærmere informasjon om bakgrunnen for selskapskon-

trollen og om vår metode i vedlegg. Revisjonskriterier (kilder) er nærmere omtalt i 

faktadelen. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekke-

lig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontroll- og kvali-

tetsutvalget vedtok. 

                                                      
1 KS skriver kommune om både fylkeskommune og kommune. Med kommunestyre menes da også fylkesting. 
2 Det presiseres at lovregelen gjelder AS, IKS og IS som er egne rettssubjekter. Den gjelder ikke andre selskapsformer. 
Kommunalt heleide selskaper betyr selskaper eid kun av fylkeskommuner og/eller kommuner. 
3 Dette er Ferde AS, Museum Stavanger AS, Stavanger Forum AS og Universitetsfondet for Rogaland AS. 
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1.3 STATUS TIDLIGERE ANBEFALINGER PÅ 

OMRÅDET 

 

Dette gjelder anbefalinger i vårt prosjekt om fylkeskommunens eierskapsforvaltning i 

2013. Ved sin høringsuttalelse i august 2013 tok fylkesrådmannen anbefalingene til ori-

entering. Oppfølging av anbefalingene har siden blitt nærmere kommentert i de årlige 

sakene om fylkeskommunens eierskapsmelding.  

 

EIERSKAPSFORVALTNING AUGUST 2013  SITUASJONEN I DAG (PR. NOVEMBER 2018) 

  

Anbefalinger Fylkeskommunens oppfølging og status 

Anbefaling: Fylkeskommunen bør sørge for at 

eierskapsmeldingen får med seg hele eierskapet 

(alle selskapene) på det tidspunkt den legges 

fram for fylkestinget 

Fylkesrådmannen forsøker å inkludere hele eier-

skapet på det tidspunkt saken legges frem for 

fylkestinget. I tilfeller hvor det foreligger saker 

hvor vedtak ikke er fattet eller iverksatt innen ei-

erskapsmeldingen leveres til politisk behandling, 

vil disse inkluderes i neste eierskapsmelding. Fyl-

keskommunen har også egen nettside med infor-

masjon om eierskap som oppdateres fortløpende. 

Anbefaling: Fylkeskommunen bør etablere en 

egen nettside om selskap og samarbeid hvor det 

fremkommer informasjon om fylkeskommunens 

eierskap og selskaper. 

Fylkeskommunen har etablert en egen nettside 

med informasjon om fylkeskommunens eierskap 

og selskaper: Eierskap og samarbeid. 

 

Anbefaling: Fylkestinget bør oppnevne faste ei-

errepresentanter fra den politiske ledelse. Anbe-

falingen her gjelder primært selskaper hvor fyl-

keskommunen har store eierandeler eller vesent-

lige interesser.  

I behandling av «Rogaland fylkeskommune – Ei-

erskapsmelding 2016» vedtok fylkestinget (FT 

sak 129/16) at «I den grad det lar seg gjøre, bør 

det oppnevnes faste eierrepresentanter fra den 

politiske ledelsen til generalforsamlinger/repre-

sentantskapet i selskaper hvor fylkeskommunen 

har store eierandeler eller vesentlige interesser». 

 

Det er nå faste eierrepresentanter i Kolumbus AS 

og Stavanger Forum AS. Alle IKS’er har faste ei-

errepresentanter. Dette er et krav iht. lovreg-

lene. 

Anbefaling: Det bør ikke være samme person 

som eier- og styrerepresentant i det samme sel-

skapet. 

Denne anbefalingen gjelder egentlig at eier er 

bevisst på dette ved eiermøter i aksjeselskaper. 

Styremedlemmene er allerede valgt på general-

forsamlingen. 

 

På generalforsamlingen våren/sommeren 2018 

var eierrepresentanten også styremedlem i det 

samme selskapet ved fire tilfeller. Jf. vedlegg om 

fylkeskommunes eier- og styrerepresentanter. 

Anbefaling: Fylkeskommunen bør etablere en 

obligatorisk ordning for opplæring av og informa-

sjon til folkevalgte om eierstyring og selskapsle-

delse. Ordningen bør også involvere eier- og sty-

rerepresentanter fra administrasjonen og eventu-

elt andre. Fylkeskommunen kan her søke samar-

beid med andre (fylkes)kommuner som har etab-

lert slike ordninger. 

Fylkesrådmannen er enig i at opplæring av folke-

valgte og styrerepresentanter fra administrasjo-

nen bør bli en obligatorisk ordning. Fylkesråd-

mannen anbefaler i denne sammenheng at opp-

læring av styremedlemmer gjennomføres i hver 

valgperiode. 

 

En generell opplæring av styremedlemmer ble 

avholdt ved fylkestingets møte i oktober 2017.  

 

I rapportens faktadel kommer vi nærmere inn på forholdene ovenfor. 

 

http://www.rogfk.no/Om-fylkeskommunen/Eierskap-og-samarbeid
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2 FAKTA OG VURDERINGER 

2.1 ORGANISASJONS- OG SELSKAPSFORMER 

 

Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan fylkeskommunen kan velge å or-

ganisere sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder fylkeskommunen som 

«eneeier», mens organiseringen nederst omfatter flere kommunale eiere eller andre ei-

ere. Muligheten til eierstyring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover. 

 

Figur 1 Kommunal virksomhetsorganisering - Kilde: Agendum strategi og ledelse AS 

 

 
 

 

Etat/avdeling e.l. og institusjon er virksomheter i selve fylkeskommunen. Etat/avdeling 

e.l. er den vanlige organiseringen i (fylkes)kommunene (og følger av kommuneloven § 

10). Institusjon er en kommunal enhet organisert med eget styre (iht. kommuneloven § 

11). Slike enheter er av mer samfunnsmessig karakter (eksempelvis skole). Etablering av 

kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 er en beslutning om hvordan (fyl-

kes)kommunene vil organisere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Det er en 

organisasjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget 

virksomhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til 

de sentrale kommunale organene.4 

 

                                                      
4 Kommunalt foretak avløste i sin tid organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et marked 

med risiko- og konkurranseeksponering. IKS-formen kan anses godt tilpasset for virk-

somheter som håndterer kommunale oppgaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor 

det ellers ikke er aktuelt med fortjeneste/utbytte (typisk virksomheter som driver med 

kultur, idrett eller under selvkostregimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en 

effektivitet i (fylkes)kommunenes tjenesteproduksjon. Dersom det drives næring med 

fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselska-

per som er aksjeselskaper. Interkommunalt samarbeid (KL § 27) gjelder selskaper til løs-

ning av felles kommunale oppgaver. Samarbeidet kan både være en del av (fylkes)kom-

munen eller et eget juridisk selskap. Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er et eget 

juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til (fylkes)kommunene.  

 

Samvirkeforetak, vertskommune og stiftelser er egne organisasjonsformer. Samvirkefo-

retak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som drives. Sel-

skapsformen er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har 

vært lite brukt i kommunal sektor. Vertskommune går ut på at flere (fylkes)kommuner 

overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre oppgaver for disse kom-

munene. Vertskommune er en del av (fylkes)kommunen.5 Opprettelsen av stiftelser har 

ett eller flere bestemte formål. Dette kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller 

annen art. Det finnes også to organisasjonsformer som ikke er vist i figuren, foreninger 

og samkommune.6 

 

Endringer ved ny kommunelov 

Det ble 11.06.2018 vedtatt ny kommunelov. Loven vil antageligvis tre i kraft 01.01.2020 

(enkelte deler trer i kraft 01.07.2019). Det er tatt inn en overordnet bestemmelse i loven 

(kapittel 17) som slår fast at (fylkes)kommuner kan samarbeide om å utføre felles opp-

gaver. Det er kommet to nye samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt sam-

arbeid etter KL § 27 i gjeldende lov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap 

(kapittel 19). Regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle 

samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De 

skal ikke være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er bereg-

net på samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samar-

beidsordninger sammenlignet med samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til oppgavefellesskap eller regionråd, al-

ternativt omorganiseres til annen selskapsform, senest fire år etter at den nye kommu-

neloven har trådt i kraft. Det er kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkom-

munene som selv må treffe vedtak om omdanning og vedta ny samarbeidsavtale. 

  

                                                      
5 Vertskommunesamarbeid kan inngås kommuner imellom og fylkeskommuner imellom. Kommuner og fylkeskommu-
ner kan ikke inngå i samme vertskommunesamarbeid. 
6 En forening skal fremme ett eller flere formål for medlemmene. Rettsforholdet til foreninger er ikke regulert i egen lov. 
Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er 
nesten ingen kommuner organisert som samkommune. Organisasjonsformen er på veg ut. Dette skyldes arbeidet med 
kommunereformen hvor kommunesammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. 
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2.2 FYLKESKOMMUNENS SELSKAPER 

 

Rapporten tar for seg eierstyringen og selskapsledelsen av aksjeselskaper og interkommunale sel-

skaper hvor fylkeskommunen har direkte eierandeler. Andre selskapsformer gjelder selskaper med 

mange eiere/deltakere og som ikke produserer viktige fylkeskommunale tjenester. 

 

FYLKESKOMMUNENS DIREKTE E IERSKAP 

 

Aksjeselskaper 

Tabell 1 Fylkeskommunens direkte eierskap i aksjeselskaper 

 

Aksjeselskaper Eierandel Formål (korttekst) 

Allservice AS 29,58 % arbeidsmarkedsbedrift 

Aski AS 18,60 % arbeidsmarkedsbedrift 

Attende AS 17,52 % arbeidsmarkedsbedrift 

Biogass Konsortium AS 34,00 % eierskap i biogassvirksomheter 

Blue Planet AS 2,56 % havbruksutvikling 

BT Signaal AS (Skyttel AS) 20 % drift av bomstasjoner 

Den norske filmfestivalen AS 20,00 % kulturarrangement 

E 134 Haukelivegen AS 2,17 % utbedring av vegen 

Energy Innovation AS 40,00 % utvikling tjenester fornybar energi 

Ferde AS 20,00 % bompengeselskap 

Filmkraft Rogaland AS 50,00 % næringsutvikling 

Fjord Norge AS 8,92 % næringsutvikling 

Glad Mat AS 12,24 % øke matinteressen 

Haugaland Industri AS 28,19 % arbeidsmarkedsbedrift 

Ipark AS 33,40 % næringsutvikling 

Kolumbus AS 100,00 % kollektivtrafikk 

Kommunekraft AS 0,31 % handel med elektrisitet 

Lysefjorden Utvikling AS (Landa fortids-
landsby) 

42,00 % næringsutvikling 

Magma Geopark AS 40,24 % kultur- og undervisningsformål 

Marin Energi Testsenter AS 35,11 % utvikling marin fornybar energi 

Mediefondet Zefyr AS 50,00 % næringsutvikling 

Museum Stavanger AS 47,00 % kulturhistorie 

Norsk Bane AS 4,92 % utvikling høyhastighetsbane 

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond 
AS 

36,50 % næringsutvikling 

Rogaland Kunnskapsinvest AS 34,48 % næringsfinansiering 

Rogaland Teater AS 7,78 % kulturformidling 

Ryfast AS 57,14 % bompengeselskap 

Sauda Vekst AS 5,44 % næringsutvikling 

Stavanger Forum AS 33,35 % utstillingsvirksomhet 

Universitetsfondet for Rogaland AS 37,37 % undervisningsformål 
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Interkommunale selskaper og andre selskapsformer 

Tabell 2 Fylkeskommunens direkte eierskap i interkommunale selskaper og annet 

 

Interkommunale selskaper Eierandel Formål (korttekst) 

Haugaland Vekst IKS 9,09 % næringsutvikling 

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 18,19 % arkiveringsvirksomhet 

Rogaland Revisjon IKS 24,69 % kommunal revisjon 

Stavanger konserthus IKS 11,00 % kultur og underholdning 

Vigo IKS 5,26 % utvikling IT-systemer VGS 

   

Andre selskapsformer   

Innovasjon Norge (særlovsforetak)  næringsutvikling og finansiering 

KLP (gjensidig forsikringsselskap)  forsikringsformål 

IS Fjordvegen (interesseselskap)  utbedring av vegen 

Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling 
SA 

 undervisningsformål 

Rogaland Landbrukspark SA  landbrukstjenester 

Hoff SA avd. Jæren  bearbeiding og konservering av poteter 
 

 
Fylkeskommunen har også i 2018 vedtatt å være med i selskapet Biosentrum Risavika AS (foreløpig navn). 

Selskapet er enda ikke i drift og fylkeskommunens eierandel er heller ikke avklart. 

 

Kommentarer til oversiktene 

Fylkeskommunen er direkte eier i 42 selskaper. Det er flest selskaper innenfor ulike typer 

av næringsutvikling, men det er også flere arbeidsmarkedsbedrifter og kulturvirksom-

heter. Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, 

vil være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Mening-

ene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. Eksem-

pelvis fylkeskommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, brukerne 

av selskapene og meninger om dette for øvrig. Fylkeskommunens heleide kollektivtra-

fikkselskap - Kolumbus AS - må nok likevel kunne regnes som det vesentligste selskapet. 

I vedlegg har vi tatt med opplysninger om selskapenes drift siste regnskapsår (2017) og 

fylkeskommunens verdi på selskapene iht. aksjekapitalen eller selskapskapitalen (inn-

skutt eierkapital). 

 

FYLKESKOMMUNENS INDIREKTE E IERSKAP (DATTERSELSKAPER MV . ) 

Fylkeskommunen har indirekte eierskap i selskaper. Indirekte eierskap er når fylkes-

kommunens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatters-

elskaper, tilknyttede selskaper etc.).7 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre 

og fylkeskommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten. 

 

                                                      
7 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 
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Vi har ikke ved denne rapporten sett nærmere på det indirekte eierskapet. Men det er 

gjerne bare driftsmessige forhold som ligger under datterselskaper mv. Eieroppføl-

gingen av disse selskapene vil derfor i mindre grad omfatte politiske saker. Det er for 

øvrig lite av datterselskaper mv. i fylkeskommunens selskaper.  

 

FYLKESKOMMUNALE FORETAK  

Rogaland fylkeskommune har ett fylkeskommunalt foretak: Tannhelse Rogaland FKF. 

Fylkeskommunale foretak er en del av fylkeskommunen som rettssubjekt, og er formelt 

sett utenfor rekkevidden av selskapskontroll (eierskapskontroll) iht. lovreglene.  

 

Ved fylkeskommunale foretak vil kontroll- og kvalitetsutvalget ha samme ansvar og 

myndighet som overfor andre deler av fylkeskommunens egen forvaltning. Hele fylkes-

tinget utgjør eierorganet for fylkeskommunale foretak. Foretakenes styrer er følgelig di-

rekte underordnet fylkestinget. Dette kan skape visse habilitetskonflikter i den grad sty-

remedlemmene også er fylkestingsmedlemmer. I forslaget til ny kommunelov kunne 

ikke medlemmer av fylkestinget sitte i styrer for fylkeskommunale foretak, men ved det 

endelige lovvedtaket gikk en bort fra denne begrensningen. 

 

FORENINGER OG STIFTELSER 

Fylkeskommunen er med i flere foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selv-

eide, og eierstyring kan derfor ikke foretas.  

 

Foreninger omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles for dem alle 

er at det ikke er et eget lovverk som regulerer foreningsretten eller de juridiske spørsmål 

knyttet til slike foreninger. Foreninger har medlemmer som har demokratiske rettigheter 

knyttet til forvaltningen av foreningen. Sammen utgjør medlemmene årsmøtet, som er 

foreningens øverste organ. En forening har ikke grunnlag i en formuesverdi, men i et 

formål som medlemmene har sluttet seg sammen for å fremme.  

 

For stiftelser et det utarbeidet et eget lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser 

om stiftelsestilsyn, som skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene 

skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. Styret er øverste organ. Det 

er ikke krav om noe årsmøte e.l. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha 

andre organer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse 

organene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller 

beslutte gransking av stiftelsen. Det er kun stiftelsen selv som rår over formuesverdien i 

stiftelsen. 
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2.3 FYLKESKOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK OG 

EIERREPRESENTASJON 

 

GENERELT OM E IERSKAPSPOLITIKKEN  

Eierskapspolitikken skal gi en samlet oversikt over fylkeskommunens eierinteresser og 

elementene i eierskapspolitikken, og skal inneholde dokument som er knyttet til utøvel-

sen av eierskapet. Målsettingen er å øke kunnskapen om fylkeskommunens rolle som 

eier og rammene for styring og kontroll av virksomheten i selskapene. Eierskapspolitik-

ken skal kunne brukes som et oppslagsverk i det løpende arbeidet med eierskap. En 

eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra til å skaffe oversikt over kommu-

nens samlede virksomhet og bidra til mer åpenhet overfor omverden. 

 

Revisjonskriterier 

KS anbefaler at det hvert år utarbeides en eierskapsmelding hvor en fastsetter overord-

nede prinsipper for eierskapet. Det vises til KS sin anbefaling nr. 4. 

 

FYLKESKOMMUNENS E IERSKAPSPOLITIKK  

Eierskapspolitikken fremgår av eierskapsmeldingen. Fylkeskommunen utarbeidet sin 

første eierskapsmelding i 2007. Siden da har det vært en årlig rullering. Eierskapsmel-

dingene de siste årene har vært ganske like (samme mal), men med enkelte endringer i 

innholdet. Fylkeskommunens siste eierskapsmelding er fra 2017. Ved eierskapsmel-

dingen blir fylkeskommunens samlede eierstrategi utformet og fulgt opp av fylkes-

tinget. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til enkeltselskaper skal be-

handles i dette møtet. Det vises til punkt 3.5 i eierskapsmeldingen. 

 

Eierskapsmeldingen8 har følgende innhold: 

• Bakgrunn for eierskapsmeldingen 

• Saksopplysninger 

o Innledning og oppfølging av tidligere anbefalinger9 

o Oppbygning av eierskapsmeldingen 

• Del I Eierstyring 

o Dette omhandler fylkeskommunens eierstrategi, rammene for utøvelse av ei-

erstyring i ulike selskapsformer, felles prinsipper for godt eierskap og regler 

og prosedyrer for politisk og administrativ utøvelse av eierskapet.  

• Del II Selskapene 

o Ut fra selskapenes årsmeldinger blir det her lagt fram fakta, endringer og sty-

ringsinformasjon om selskapene som fylkeskommunen har eierinteresser i. 

 

                                                      
8 Fylkestingsak og eierskapsmelding er i ett dokument (fylkestinget sak 126/17 fra 12.12.2017). Det er til eierskapsmel-
dingen vedlagt en oversikt over fylkeskommunens styrerepresentasjon, konsernstruktur og en oversikt over stiftelser. 
9 Dette gjelder anbefalinger i vårt prosjekt om fylkeskommunens eierskapsforvaltning i 2013. 
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Det om eierstyringen kan også vises slik: 

Figur 2 Fylkeskommunens eierskapsmelding (eierstyringen)  

 

 

 

Prinsipper for godt eierskap er fylkeskommunens overordnede eierstrategier. Det er 

med krav rettet mot både eier og selskap. Kjøreregler omfatter fylkeskommunens regler 

for eierstyring og selskapsrapportering - og regler for opplæring av folkevalgte repre-

sentanter i eierorganer og styrer. Vi har tatt alt dette med i sin helhet i vedlegg. 

 

Revisjonens vurderinger 

Fylkeskommunen har lagt opp til en årlig eierskapsmelding med samtidig behandling 

av eierskapspolitikken og selskapskapsrapporteringen. Vi foreslår at en skiller behand-

lingen av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen som separate saker. Et skille 

mellom politisk behandling av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen kan med-

føre at eierskapspolitikken får et større fokus. Behandlingen av eierskapspolitikken kan 

ellers få en mer langsiktig horisont f.eks. en gang i valgperioden. Selskapene har gjerne 

behov for langsiktige styringssignaler. Fylkeskommunen kan i tillegg bestemme at det 

ved spesielle behov og situasjoner ellers skal foretas en behandling av eierskapspolitik-

ken. Vi anser i så fall at praksisen ligger innenfor KS sin anbefaling om årlig behandling 

av eierskapsmeldingen og eierskapspolitikken. Ny kommunelov (2018) stiller for øvrig 

krav om at eierskapsmeldingen skal utarbeides minst én gang i valgperioden. 

 

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør vurdere å skille behandlingen av eierskapspolitikken og sel-

skapsrapporteringen. Behandlingen av eierskapspolitikken kan her få en mer lang-

siktig horisont. Flere kommuner i vår region har den nevnte praksisen. 
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FYLKESKOMMUNENS E IERREPRESENTASJON  

 

Revisjonskriterier - Lovregler og andre føringer 

Tabell 3 Lovregler og andre føringer i forbindelse med utpeking av eierrepresentanter  

 

Aksjeloven og IKS-loven 

Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, 

jf. aksjeloven § 5-2. Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal møte som eierrepresentant. Eierre-

presentanter i IKS’er er faste valgte medlemmer som velges av fylkestinget, jf. IKS-loven § 6. 

 

KS sin anbefaling nr. 7: Eierorganets sammensetning og funksjon 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at fylkestinget oppnevner sentrale 

folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Dersom formålet med selskapet er rene 

driftsoppgaver er det ingen ting i veien for at administrasjonen sitter i eierorganet. 

 

Iht. kommuneloven § 9.3 vil det være fylkesordfører som er fylkeskommunens fremste 

eierrepresentant. I tillegg nevner vi IKS-lovens forbud mot at eierrepresentanter er sty-

remedlemmer i samme selskap, jf. IKS-loven § 10.4.10 

 

Fylkeskommunens regler og praksis ved eierrepresentasjon 

I fylkeskommunens delegasjonsreglement står det at fylkesordføreren gis myndighet til 

å oppnevne fylkeskommunal representasjon i generalforsamlinger der slik representa-

sjon ikke er oppnevnt av fylkesutvalget eller fylkestinget. 

 

Fylkestinget har ellers vedtatt at i den grad det lar seg gjøre, bør det oppnevnes faste 

eierrepresentanter fra den politiske ledelsen til generalforsamlingen/representantska-

pet i selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller vesentlige interesser. 

Det er for tiden faste eierrepresentanter i to selskaper - Kolumbus AS og Stavanger Fo-

rum AS. Interkommunale selskaper har faste og valgte eierrepresentanter i representant-

skapet. Dette er et krav iht. IKS-loven. For interkommunale selskaper er det derfor nød-

vendig med vararepresentanter som kan møte dersom faste representanter må melde 

forfall. Ved interkommunale selskaper velger fylkestinget faste representantskapsmed-

lemmer ved direkte valg i samme sak som ved direkte styrevalg. Det foretas her enkelte 

sonderinger forut for valgene. 

 

Vi har sett på fylkeskommunens eierrepresentasjon i generalforsamling og representant-

skap våren/sommeren 2018.11 Det er i utgangspunktet fylkesordfører som vil delta på 

generalforsamlinger. Ettersom det er mange møter innenfor et kort tidsrom, foretas det 

en ganske stor delegering av dette til andre. Administrasjonen var representert i eiermø-

tene til 5 selskaper.12 Det var 4 tilfeller hvor eierrepresentant var styremedlem i det 

samme selskapet.13 Fylkeskommunen har ellers valgt å ha eierrepresentasjon fra admi-

nistrasjonen i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS. 

                                                      
10 Representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. Fylkeskommunen har pr. dato ikke styremedlemmer i IKS. 
11 Vi kan her vise til vedlegget om fylkeskommunes eier- og styrerepresentanter. 
12 Biogass Konsortium AS, Den norske filmfestivalen AS, Haugaland Industri AS, Museum Stavanger AS og Rogaland 
Teater AS. 
13 Ipark AS, Lysefjorden Utvikling AS, Marin Energi Testsenter AS og Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS. 
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Revisjonens vurderinger 

Eierrepresentasjon i fylkeskommunen er i utgangspunktet politisk, men administrasjo-

nen (eksempelvis fylkesrådmannen, næringssjefen og kultursjefen) vil kunne delta på 

enkelte generalforsamlinger hvor dette anses hensiktsmessig. Det vil til tider også kunne 

være eierrepresentasjon fra administrasjonen i representantskapet. Dette gjelder selska-

per av mer driftspreget art og som ellers er av mindre vesentlighet for fylkeskommunen. 

 

Det er for tiden faste eierrepresentanter i to aksjeselskaper - Kolumbus AS og Stavanger 

Forum AS. Vi ser for oss at fylkeskommunen utpeker faste eierrepresentanter i flere ak-

sjeselskaper. Dette vil bedre sikre at vesentlige selskaper14 blir fulgt opp av eierrepresen-

tanter som kjenner selskapene.  

 

Vi ser at det ved generalforsamlinger i 2018 var noen tilfeller hvor fylkeskommunens 

eierrepresentant var styremedlem i det samme selskapet. Dette er uheldig da det kan 

medføre eventuelle rolleblandinger/habilitetskonflikter, men det er ikke forbudt iht. ak-

sjeloven. Det var for øvrig her ingen store saker oppe til behandling. 

 

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør utpeke faste eierrepresentanter i flere aksjeselskaper. 

 

E IERREPRESENTANTENES PRAKTISKE OPPFØLGING AV SELSKAPENE  

Eierrepresentantenes praktiske oppfølging av selskapene gjelder forhold som går på for-

ankring, informasjon og møteaktiviteter i forhold til fylkestinget som eier. For dette 

spørsmålet har vi ikke autoritative revisjonskriterier. Spørsmålet må imidlertid ses sam-

men med etterlevelsen og praktiseringen av fylkeskommunens regler for eierstyring og 

selskapsrapportering. Vi ser på dette senere i rapporten. 

 

Eierrepresentanter møter i generalforsamlingen/representantskapet. Fylkestinget for-

holder seg til den årlige selskapsrapporteringen ved eierskapsmeldinger når det gjelder 

status for selskapene. Ut fra selskapenes årsmeldinger blir det her lagt fram fakta, end-

ringer og styringsinformasjon om selskapene som fylkeskommunen har eierinteresser i. 

 

Revisjonens vurderinger 

Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper skjer i det formelle eierorganet (general-

forsamlingen/representantskapet). Her skal eierne ivareta selskapenes behov. Det er et-

ter disse møtene ikke noen spesiell informasjon til fylkestinget. Vedtak i eierorganet bin-

der eierne i den grad vedtaket angår eierne direkte. Fylkestinget får status for selskapene 

i den årlige selskapsrapporteringen ved eierskapsmeldinger. Viktige saker skal ellers 

kunne bli avklart/håndtert forut før møtene i generalforsamlingen/representantskapet. 

Med viktige saker menes det enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. 

 

                                                      
14 Vi har definert vesentlige selskaper i punkt 2.4 under fylkeskommunens regler og praksis for selskapsrapportering. 
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FYLKESKOMMUNENS OVERORDNEDE E IERSTRATEGIER 

Fylkeskommunen har ved utarbeidelsen av sine overordnede eierstrategier tatt utgangs-

punkt i statens eierstrategier. Med bakgrunn i dette og drøftinger med noen kommuner 

på Nord-Jæren, har fylkeskommunen utformet overordnede prinsipper som retter seg 

mot fylkeskommunen som eier og mot selskapene. 

 

Prinsippene ble vedtatt av fylkestinget 12.06.07 (FT sak 45/07) og er tatt med i eierskaps-

meldingen punkt 3.4. 

  

Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap omfatter svært mange forhold. Vi har 

derfor konsentrert oss om det vi anser som de viktigste prinsippene. 

 

Revisjonskriterier - Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap 

Tabell 4 Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap (vårt utdrag) 

 

Krav rettet mot eier 

• Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap. 

• Eier bør fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap.15 

• Eier gir klare mål for selskapet.  

• Eier skal ved styrevalg være bevisst på å sikre god kompetanse i styrene. 

o Dette står ikke direkte i fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap, men det følger 

av det som står om styresammensetningen nedenfor. 

 

Krav rettet mot selskapet 

• Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 

• Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra 

selskapets egenart. 

• Styremedlem representerer selskapet.16 

• Saksliste og saksdokumenter skal sendes eierne innen de aktuelle tidsfristene.17  

o Dette står ikke direkte i fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap, men det følger 

indirekte av det som der står under saksforberedelse til møter i eierorgan. 

 

Det som gjelder styrevalg og styresammensetning er nærmere omtalt og vurdert i rapportens punkt 2.5 

om fylkeskommunens styrerepresentasjon. 

 

Spørreundersøkelse (QuestBack) 

For å få en oversikt over i hvilken grad fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter 

kjenner til fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap har vi utført en anonym spør-

reundersøkelse.18 Vi fikk svar fra 22 av 41 mulige respondenter, dvs. svarprosent på 54. 

 

                                                      
15 Generalforsamlingens/representantskapets myndighet følger av lovreglene og av vedtekter/selskapsavtale. Innenfor 
disse skrankene kan eier fremme sine interesser. 
16 Med dette menes da styremedlemmene som samlet representerer selskapet, 
17 Saksliste og saksdokumenter skal sendes eier innenfor angitte tidsfrister i lovregler eller vedtekter/selskapsavtale. 
18 Spørreundersøkelsen ble i september 2018 sendt til alle fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter i inneværende 
år (status våren/sommeren 2018). Vi hadde opprinnelig tenkt å vurdere svarene både samlet og for eier- og styrerepre-
sentanter hver for seg. Dette på bakgrunn av at de fleste av fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter er enten eier- 
eller styrerepresentant, jf. vår oversikt over fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter (som vi har tatt med i vedlegg). 
Vi fikk imidlertid få svar fra kun eierrepresentanter, slik at svarene på spørreundersøkelsen kun er presentert og vurdert 
samlet. Av de som svarte var 12 kun styrerepresentant, mens 4 var kun eierrepresentant. 6 var både eier- og styrerepre-
sentant. Med eier- og styrerepresentant menes både om representanten møtte i forskjellige selskap eller i samme selskap. 
Det nevnes også at spørreundersøkelsen ikke ble sendt til eierrepresentanten i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS. Vi 
ble først klart over fylkeskommunens eierskap i dette selskapet under rapportens høringsrunde. 
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Ved spørreundersøkelsen kunne også eier- og styrerepresentantene til slutt komme med 

innspill på forbedringspunkter i fylkeskommunens eierskapsforvaltning eller 

andre kommentarer. Vi fikk noen få generelle kommentarer, men ingen innspill 

på forbedringspunkter.  

 

Vi fikk følgende svar på spørsmål om kjennskapen til prinsippene 

Figur 3 Hvor godt kjenner du til fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap? (N=22) 

 

 

 
Snittscoren er på 3,50. «Vet ikke» var ikke noe svaralternativ. 

 

Kommentarer til oversikten 

Det bemerkes at utvalget av respondenter - særlig innen de enkelte svar - er lite, men vi 

foretar likevel en enkel analyse av svarene. Den samme merknaden gjelder også ved 

presentasjoner av svarene senere i rapporten, men uten at vi gjentar dette der.  

 

Vi ser at 27 % kjente lite/svært lite til fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap. 

Dette utgjør 6 av 22 respondenter. Det var kun styrerepresentanter som svarte at de 

hadde svært lite kjennskap til prinsippene (score 1), men dette gjaldt bare 1 respondent. 

Manglende kjennskap til prinsippene vil nok for øvrig gjerne gjelde eksterne styrerepre-

sentanter19 og styrerepresentanter som er mer perifere fra politikken. Det var 3 styre-

representanter som kjente lite til prinsippene (score 2). Det var imidlertid også 2 eierre-

presentanter som kjente lite til prinsippene. 

  

De enkelte prinsippene for godt eierskap 

Vi spurte også eier- og styrerepresentantene om praktiseringen av de enkelte prinsip-

pene. Dette er ikke alle prinsippene, men det som fremgår av tabell 4 foran (dvs. det vi 

anser som de viktigste prinsippene). Vi velger å vise dette som påstander og med snitt-

scoren for de enkelte prinsippene. Vi anser for øvrig at både eier- og styrerepresentanter 

                                                      
19 Eksterne ressurspersoner er gjerne bransjerepresentanter og næringsrepresentanter som fylket har fått valgt inn i styret. 
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vil kunne ha en klar oppfatning av hvordan prinsippene blir praktisert (etterlevd). Det 

var svært få respondenter som svarte «vet ikke» på påstandene. Dette var enten 0 eller 

1. Unntaket var det om saksliste og saksdokumenter hvor 3 respondenter sa «vet ikke». 

 

Vi har følgende snittscore for prinsippene 

Tabell 5 Praktiseringen av fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap (N=22) 

 

Det er åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap 4,71 

Eier fremmer sine interesser gjennom generalforsamling/representantskap 4,29 

Eier gir klare mål for selskapet 3,95 

Eier er ved styrevalg bevisst på å sikre god kompetanse i styrene 4,19 

Selskapet er bevisst sitt samfunnsansvar 4,71 

Styresammensetningen er kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold  

ut fra selskapets egenart 4,14 

Styremedlemmene representerer selskapet 4,23 

Saksliste og saksdokumenter sendes innen de aktuelle tidsfristene for  

generalforsamling/representantskap 4,63 
 

 
Svaralternativene var fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig), samt «vet ikke». Snittscoren er beregnet ut fra 

et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» svarene er eliminert. Det var få respondenter 

som ga en score på lavere enn 3 på de enkelte påstander og ingen av respondentene ga score 1.  

 

Dårligste score gjelder eier gir klare mål for selskapet. Her var det 3 (9,1 %) av respondentene som ga 

en score på 2. For eier er ved styrevalg bevisst på å sikre god kompetanse i styrene og styresammenset-

ningen er kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets behov var det 1 (4,5 %) 

av respondentene som ga en score på 2. For åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap og selskapet 

er bevisst sitt samfunnsansvar var det ingen som ga lavere score enn 3 (middels). 

 

Revisjonens vurderinger 

Det er en viss manglende kjennskap til fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap. 

27 % av respondentene kjente lite/svært lite til fylkeskommunens prinsipper for godt 

eierskap. Dette forholdet kan bedres gjennom opplæring og informasjon om fylkeskom-

munens eierskapsforvaltning, spesielt fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap. 

Dette vil da også omfatte fylkeskommunens eksterne styremedlemmer, dvs. de styre-

medlemmer som ikke samtidig er folkevalgte og en del av fylkestinget. Styremedlemmer 

i enkelte selskaper kan ha fått opplæring og informasjon i selskapet. 

 

Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap er imidlertid allmenngyldige da de byg-

ger på statens eierstrategier. De aller fleste av fylkeskommunens eier- og styrerepresen-

tanter mente ved vår spørreundersøkelse at innholdet i fylkeskommunens viktigste 

prinsipper for godt eierskap i hovedsak ble fulgt (med en score på over 4 av 5 på de 

enkelte prinsippene). Dette gjelder spesielt at det er åpenhet knyttet til fylkeskommu-

nens eierskap og at selskapene er bevisst sitt samfunnsansvar. Dårligste score fikk på-

standen om at fylkeskommunen gir klare mål for selskapet, men også dette prinsippet 

fikk en score på rundt 4 av 5. 
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Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør sørge for at deres prinsipper for godt eierskap blir bedre kjent 

av egne eier- og styrerepresentanter. Dette omfatter også eksterne styrerepresentan-

ter dvs. ikke politiske styrerepresentanter. 

 

SELSKAPSSPESIF IKKE E IERSTRATEGIER  

Selskapsspesifikke eierstrategier er i utgangspunktet felles for eierne ved at det utarbei-

des forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd mellom (fylkes)kom-

munenes administrasjon og selskapene. Ved den politiske behandlingen i (fylkes)kom-

munene, kan det imidlertid komme enkelte endringer/tillegg.  

 

Revisjonskriterier - KS sin anbefaling nr. 4 (siste avsnitt) 

Tabell 6 KS sin anbefaling nr. 4: Utarbeidelse av eierskapsmeldinger (siste avsnitt) 

 

Det bør også utarbeides en felles eierskapsmelding hvis (fylkes)kommunen er medeier i flere 

selskaper sammen med andre (fylkes)kommuner. En slik eierskapsmelding vil sikre felles føringer fra 

eierne der det er mulig.  

 

Vår kommentar: Vi antar at dette kan være noe vanskelig å få til i praksis. Overordnede eier-

strategier i eierskapsmeldingene er gjerne noe ulike. Fylket og kommunene i vår region har heller 

satset på «felles» eierstrategier for selskapene. 

 

Fylkeskommunens selskaper med egne eierstrategier 

Det er utarbeidet selskapsspesifikke eierstrategier for tre av fylkeskommunens selska-

per. Dette er Rogaland Revisjon IKS, Innovasjon Norge og Filmkraft Rogaland AS. Den 

om Rogaland Revisjon IKS er fra 2012, mens de to andre er nye i år (2018).  

 

Kommunene i vår region har også utarbeidet selskapsspesifikke eierstrategier for noen 

store og viktige kommunalt heleide selskaper som Lyse AS, IVAR IKS og Rogaland 

brann og redning IKS. Det skal etter hvert utarbeides selskapsspesifikke eierstrategier 

for andre kommunalt heleide selskaper. 

 

Revisjonens vurderinger 

Kommunene i vår region har så langt stort sett utarbeidet selskapsspesifikke eierstrate-

gier for noen få store og viktige kommunalt heleide selskaper, som fylkeskommunen 

ikke er medeier i. Fylkeskommunen er med i 13 kommunalt heleide selskaper, men 

ingen av disse selskapene driver med samfunnskritiske tjenester. Det store unntaket er 

deres eget kollektivtrafikkselskap Kolumbus AS. Her er det føringer fra eieren i egne 

avtaler (rammeavtale og tjenesteavtale) og fylkeskommunale vedtak om selskapet. Vi 

skal snart gå i gang med en selskapskontroll av Kolumbus AS, hvor det om eierstrategi 

blir sett nærmere på. De andre kommunalt heleide selskapene til fylkeskommunen gjel-

der primært ulike typer av kulturvirksomhet og litt andre formål som ikke er samfunns-

kritiske. Vi vil likevel nevne Stavanger konserthus IKS som et stort og viktig selskap for 

regionen, men hvor fylkeskommunen selv bare har en mindre eierandel. 
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E IERSKAPETS TIDSPERSPEKTIV  

 

Revisjonskriterier - Fylkeskommunens eierskapsmelding 

Tabell 7 Føringer i forbindelse med eventuelle endringer i eierskapet 

 

Fylkeskommunens eierskapsmelding (utdrag fra punkt 3.5) 

Ved fylkestingets årlige behandling av eierskapsmelding skal rapportering fra selskapene og fylkes-

kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til en-

keltselskaper skal behandles i dette møtet. 

 

KS sin anbefaling nr. 4: Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

Det står her at eierskapsmeldingen minimum bør ha med formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyt-

tet til de ulike selskapene. Dette kan da også omfatte eierskapets tidsperspektiv. 

 

Fylkeskommunens motiver for å delta i selskaper 

Fylkeskommunens selskaper er i all hovedsak enten samfunnsøkonomisk motivert eller 

skyldes regionalpolitisk posisjonering. De har ingen selskaper som er finansielt motivert 

(avkastning/utbytte), mens det er ett par selskaper som er dannet pga. effektivisering 

av tjenesteproduksjonen. Det er få selskaper som fylkeskommunen selv har initiert. Et 

unntak er deres eget kollektivtrafikkselskap Kolumbus AS. 

 

Samfunnsøkonomiske selskaper er selskaper hvor fylkeskommunen gjennom selskapet 

vil oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomisk gunstige resultater/gjennomføring av 

oppgaver. Eksempler her er bompengeselskapene og arbeidsmarkedsbedriftene.20 Re-

gionalpolitisk selskaper er selskaper som styrker regionens muligheter og posisjon til å 

gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonalt. Eksempler her er selska-

pene innenfor ulike typer av næringsutvikling. Noen selskaper tilhører for øvrig begge 

kategoriene. Fylkeskommunen har tidligere hatt et eget selskap innenfor eiendomsut-

vikling (Dale Eiendomsutvikling AS som ble avviklet i november 2016). Det var i januar 

2017 også oppe en sak om etablering av et eget tomteselskap i forbindelse med tomt til 

nytt sykehus, men hvor fylkestinget i stedet gikk inn for salg av tomtene. 

  

Revisjonens vurderinger 

Grunnlaget for å selge seg ut av selskaper vil bli drøftet i egne saker - ev. i den årlige 

saken om eierskapsmeldingen. Alle selskapene som fylkeskommunen eier i dag, kan an-

ses for å være innenfor fylkeskommunens uttalte motiver for å delta i selskaper. Ved 

siste eierskapsmelding (2017) ba imidlertid fylkestinget om at fremtidige eierskapsmel-

dinger inkluderer en kort redegjørelse for fylkeskommunens opprinnelige begrunnelse 

for sitt eierskap. Slike redegjørelser kan også gis ved årlig selskapsrapportering. 

                                                      
20 Bompengeselskapene har nylig blitt avviklet og slått sammen i et selskap. Det har vært sammenslåing av noen arbeids-
markedsbedrifter. Arbeidsmarkedsbedrifter har vært inne i en betydelig omstilling med flere endringer i regelverket for 
arbeidsmarkedstiltak Vi nevner også at det for varig tilrettelagt arbeid er satt i gang forsøk med å gi kommunene ansvar 
for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne. 
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2.4 FYLKESKOMMUNENS REGLER FOR 

EIERSTYRING OG SELSKAPSRAPPORTERING 

 

FYLKESKOMMUNENS FORVENTNINGER TIL  SELSKAPENE  

Fylkeskommunens forventninger til selskapene fremgår av selskapenes vedtekter/sel-

skapsavtaler, fylkeskommunens eierskapsmelding (overordnede eierstrategier) og eier-

strategier for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). I tillegg kommer even-

tuelle eierkrav som stilles på generalforsamlingen/representantskapet.21 Styret og den 

daglige ledelsen i selskapene har ansvaret for å realisere forventningene. 

 

Fylkeskommunen skal utøve eierstyring i eierorganet og ikke gripe inn i styrets myn-

dighetsområde og den daglige ledelsen av selskapene. Det vises til bestemmelser i ak-

sjeloven og IKS-loven.22  

 

FYLKESKOMMUNENS REGLER OG PRAKSIS FOR EIERSTYRING  

 

Revisjonskriterier - Fylkeskommunens regler i eierskapsmeldingen 

I fylkeskommunens eierskapsmelding punkt 3.5 er det tatt med noen regler for eiersty-

ringen. Fylkeskommunen har kalt dette arbeidsformer for politisk og administrativ ut-

øvelse av eierrollen. 

 

Tabell 8 Fylkeskommunens regler for eierstyringen 

 

Arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierrollen 

 

De valgte representantenes roller – eierorgan og styrer: 

 

De valgte representantene i representantskap, bedriftsforsamling og generalforsamling skal ivareta 

fylkeskommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. 

 

I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav. 

 

Der det er mer enn én representant valgt av fylkestinget, skal det utpekes en fraksjonsleder som har 

særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. 

 

I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan fylkesutvalget etter delegert myndighet 

instruere representantene. 

 

  

                                                      
21 Eierorganets myndighet følger av lovregler og av vedtekter/selskapsavtaler. Innenfor disse skrankene kan eier fremme 
sine interesser på generalforsamlingen/representantskapet. Eiernes krav for kommunalt heleide selskaper vil gjerne være 
nedfelt i aksjonæravtaler, felles eierstrategier eller eiernes overordnede eierstrategier. I vedtektene/selskapsavtalene bør 
det derfor være med bestemmelser som sier at eierne på generalforsamlingen/representantskapet eksempelvis kan be-
handle overordnede mål og retningslinjer. 
22 Det vises spesielt til aksjeloven §§ 5-1, 6-12 og 6-14 og IKS-loven §§ 7, 13 og 14. 



Rogaland Revisjon IKS 

Eierskapsforvaltning - 29 - Rogaland fylkeskommune 

Politiske avklaringer i forkant av obligatoriske eiermøter i selskapene 

Før møter i generalforsamlingen/representantskapet skal de valgte representantene fra 

fylkeskommunen kunne få generelle politiske avklaringer. Fylkesordfører og fylkesråd-

mann står her sentralt.  

 

Vi får ellers opplyst fra fylkeskommunens administrasjon at de nå vil nå lage en liste 

over prioriterte selskaper (eksempelvis 5-10 selskaper) hvor eiersaker skal kunne disku-

teres på forhånd før møter i generalforsamling/representantskap. 

 

De vil også bruke listen til å «prioritere» generalforsamlinger som avholdes samtidig 

(f.eks. hvor fylkesordfører selv bør prioritere å stille) eller generalforsamlinger hvor opp-

lysninger av vesentlig betydning skal behandles. Listen kan da også fungere som et vik-

tig utgangspunkt for videre oppnevning av faste eierrepresentanter og eventuell vurde-

ring av «faste» eiermøter etc.  

 

SPØRREUNDERSØKELSE (REGLER FOR E IERSTYRINGEN) 

Noen av påstandene i vår spørreundersøkelse omtalt foran, gjaldt hvordan fylkeskom-

munens regler for eierstyringen blir praktisert. 

 

Eierrepresentantenes deltakelse i selskapenes eierorganer 

Figur 4 Eierrepresentantene ivaretar fylkeskommunens interesser gjennom en aktiv 
deltakelse i selskapenes eierorgan (N=22) 

 

 

 
Snittscoren er på 4,05. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 3 respondenter. 
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Selskapets utvikling og eiernes krav 

Figur 5 I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes 
krav (N=22) 

 

 

 
Snittscoren er på 4,52. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 1 respondent. 

 

Instruering av eierrepresentantene ved viktige saker 

Figur 6 Eierrepresentantene blir instruert av fylkesutvalget ved viktige saker (N=22) 

 

 

 
Snittscoren er på 2,44. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 6 respondenter. Merknad: Det står i regelen «kan» slik 

at fylkesutvalgets instruering av eierrepresentantene ved viktige saker ikke er obligatorisk. 
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Kommentarer 

Vi har for praktiseringen av fylkeskommunens regler for eierstyring fått svar fra både 

eier- og styrerepresentanter. Reglene retter seg imidlertid primært mot eierrepresentan-

tene. Styrerepresentantene vil likevel kunne ha en klar oppfatning av dette gjennom 

egen deltakelse på generalforsamlinger. Spesielt for de to første reglene. Det som gjelder 

instruering av eierrepresentantene kan være mer ukjent for styrerepresentantene, men 

her er det også en stor andel av respondentene som har svart «vet ikke». 

 

De aller fleste av respondentene mente ved vår spørreundersøkelse at eierrepresentan-

tene ivaretar fylkeskommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes ei-

erorgan og at det i styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar 

med eiernes krav innholdet i fylkeskommunens. Det som gjelder fylkesutvalgets instru-

ering av eierrepresentantene ved viktige saker, får en heller dårlig score. Dette er imid-

lertid ikke et obligatorisk krav i fylkeskommunen. 

 

REVISJONENS VURDERINGER  

Fylkeskommunens regler for eierstyringen følger lovreglene om hva som er eiers og sty-

rets roller. Det foretas til tider generelle politiske avklaringer før møter i generalforsam-

ling/representantskap. Fylkeskommunen vil nå også utarbeide en oversikt over noen 

prioriterte selskaper hvor eiersaker skal kunne diskuteres på forhånd før møter i gene-

ralforsamling/representantskap. Det er vesentlig at avklaringer som her nevnt ikke er-

statter fylkesutvalgets instruering av eierrepresentanter ved viktige saker.  

 

Ut fra vår spørreundersøkelse blir eierrepresentantene i liten grad instruert av fylkesut-

valget ved viktige saker. 50 % av respondentene var uenig/helt uenig i at dette skjer. Vi 

vet ikke hva slags saker dette gjelder og i hvilken grad det faktisk er slik, men en slik 

instruering er ikke et obligatorisk krav i fylkeskommunens regler. Det kan her være be-

hov for en innskjerping av regelen. Viktige saker vil imidlertid i en normalsituasjon for 

selskapene være sjeldne.  
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FYLKESKOMMUNENS REGLER OG PRAKSIS FOR SELSKAPSRAPPORTERING  

 

Revisjonskriterier - Fylkeskommunens regler i eierskapsmeldingen 

I fylkeskommunens eierskapsmelding punkt 3.5 er det tatt med noen regler for selskaps-

rapporteringen. Dette angår den årlige selskapsrapporteringen ved eierskapsmeldinger. 

 

Tabell 9 Fylkeskommunens regler for selskapsrapporteringen 

 
Fylkeskommunens eierskapsmelding (utdrag fra punkt 3.5) 
 
Nøkkeltall, evt årsrapport og årsregnskap fra selskapene, legges frem for fylkestinget. 
 
Ved behandlingen vektlegges følgende punkter: 
 
√ utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall 
√ risiko og framtidsutsikter 
√ behov og ønsker om mulige endringer og tiltak fremover (for eksempel avvikling, styrking) 
 

 

Slik rapportering har fylkeskommunen foretatt ved de årlige eierskapsmeldingene. 

 

Revisjonens vurderinger 

Selskapsrapporteringen skjer samtidig med behandlingen av eierskapspolitikken. Data 

fra selskapene blir presentert i et eget vedlegg (kalt fylkeskommunens konsernstruktur). 

Dette er et omfattende vedlegg da fylkeskommunen har mange selskaper. Vi har foran 

anbefalt at fylkeskommunen vurderer å skille behandlingen av eierskapspolitikken og 

selskapsrapporteringen. På samme måte som for eierskapspolitikken, vil et slikt skille 

kunne medføre at selskapsrapporteringen får et større fokus. Fylkestinget kan da også 

ta stilling til om de ønsker en mer utfyllende rapportering om vesentlige selskaper. Da-

gens rapportering har samme opplegg for alle selskapene, og vesentlige selskaper kan 

da gjerne komme i skyggen av dette.  

 

Med vesentlige selskaper menes selskaper som fylkeskommunen har større eierinteres-

ser i, eller selskapets virksomhet har stor økonomisk eller strategisk betydning for fyl-

keskommunen. Grensen for større eierinteresser kan gjerne settes til en tredjedel. Der-

som en eier har mer enn en tredjedel av eierandelene, såkalt negativt flertall, kan dette 

brukes til å legge ned veto mot endringer i vedtektene. Ved lavere eierandel enn dette 

har eieren i praksis ingen formell påvirkningskraft ved viktige beslutninger. Fylkeskom-

munen har mer en tredjedel av eierandelen i 15 selskaper. Alle disse selskapene er ak-

sjeselskaper. 
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UFORMELLE E IERMØTER OG KONTAKTMØTER MED SELSKAPENE  

Dersom det er situasjoner som påkaller eierne ekstra oppmerksomhet, vil dette gjerne 

være forhold som selskapene selv innkaller til uformelle eiermøter til. Dette er gjort av 

Stavanger Forum AS i forbindelse med selskapets anstrengte økonomiske situasjon. Fyl-

keskommunen har faste uformelle eiermøter med Kolumbus AS pga. selskapets vesent-

lighet. Det er utarbeidet møteplan. Ved uformelle eiermøter er det gjerne fylkesordfører 

og fylkesrådmann som deltar. Kolumbus AS og Stavanger Forum AS har også ganske 

nylig presentert seg for fylkesutvalget. Dette kalles gjerne for politiske kontaktmøter. 

Uformelle eiermøter og kontaktmøter med andre selskaper vil til tider og avholdes. Mu-

seum Stavanger AS gjennomfører f.eks. jevnlige eiermøter, og i tillegg tas det initiativ til 

møter med hver enkelt eierkommune ved behov.  

 

Revisjonens vurderinger 

Fylkeskommunen vil til tider avholde uformelle eiermøter med selskapene. For Kolum-

bus AS er dette en fast ordning. For andre selskaper vil det avholdes eiermøter som sel-

skapene selv inviterer til ved behov. Uformelle eiermøter representerer både fordeler og 

ulemper. På den ene side er det ønskelig at eierne, både på politisk og administrativt 

nivå, er godt informert om de vesentligste strategiske problemstillingene i et viktig sel-

skap der fylkeskommunen har eierinteresser. På den annen side er det en viss fare for 

undergraving av eierorganets stilling dersom det på møtene fra eiernes side gis uttrykk 

for styrende synspunkter. Det kan ikke vedtas noe i uformelle eiermøter. Dette kan bare 

skje i det formelle eierorganet (generalforsamlingen/representantskapet). 

 

Fylkeskommunen har ikke etablert en fast ordning for kontaktmøter med selskapene. 

Slike møter er uforpliktende for selskapets organer og det skal ikke her gis instrukser og 

signaler til styret og daglig leder. Jevnlige kontaktmøter med selskapene kan likevel 

medføre at fylkeskommunen fanger opp vesentlige forhold i selskapene. Dette gir fyl-

keskommunen anledning til å forberede og melde inn aktuelle saker for behandling i 

eierorganene. Flere kommuner i vår region har sett det hensiktsmessig å ha en fast ord-

ning med politiske kontaktmøter med sine vesentlige selskaper. Hvor ofte det enkelte 

selskap innkalles varierer, men det er gjerne minst en gang i valgperioden. Det kan også 

være en ordning hvor kontaktmøtene avholdes med ordfører og rådmann. Fylkeskom-

munen kan her vurdere om de også skal etablere en fast ordning for kontaktmøter med 

sine selskaper. Fylkeskommunen er eier i mange selskaper, slik at det må foretas en vur-

dering av hvilke selskaper dette skal gjelde. 
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2.5 FYLKESKOMMUNENS STYREREPRESENTASJON 

 

Styrevalg - spesielt for vesentlige selskaper - bør foretas etter innstilling fra valgkomite for selska-

pet, hvor kompetansevurderinger blir tillagt vekt. I tillegg kommer generelle vurderinger av ha-

bilitet. I styrene skal det løses oppgaver til beste for selskapenes utvikling og i samsvar med eiernes 

krav. 

 

Det vil ofte være faste styrerepresentanter i selskaper hvor fylkeskommunen har større 

eierandeler, mens det vil være lite av dette i selskaper hvor fylkeskommunen har mindre 

eierandeler. For enkelte selskaper vil det kunne være styreverv på deling med andre 

eiere eller styreverv som veksler mellom eierne. Styrerepresentasjon fremkommer som 

regel av vedtekter, selskapsavtaler eller aksjonæravtaler. 

 

REVISJONSKRITERIER -  FYLKESKOMMUNENS PRINSIPPER FOR GODT E IERSKAP  

I fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap står det en del om hvilken rolle styret 

har og hvilken kompetanse styremedlemmer bør ha. Nedenfor har vi tatt med det som 

står som styresammensetningen. 

 

Revisjonskriterier styresammensetningen 

Tabell 10 Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap (prinsipp nr. 8) 

 

Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut 

fra selskapets egenart. Styremedlem representerer selskapet. 

 

a) Styresammensetningen må sees i forhold til formål, ulike selskaper krever ulike tilnærminger til 

styrets sammensetning. 

b) Det er viktig at styret velges med fokus på selskapets behov, vedkommendes kompetanse og 

styrets totale sammensetning. 

c) Det vektlegges at begge kjønn er representert i styret. Det skal tilstrebes at det kjønn som er i 

mindretall representerer 40 % av medlemmene. 

d) Som hovedregel skal det benyttes valgkomite i selskapene ved oppnevning av styret. Gruppe-

lederne i fylkestinget er valgkomite for fylkeskommunale foretak og i selskap der fylkeskommunen 

eier 100 %. Valgkomiteens innstilling legges frem for fylkestinget til behandling ved nyvalg og/eller 

suppleringsvalg 

e) I selskaper med betydelige sektorpolitiske målsettinger bør det vurderes konkret om styrets 

medlemmer bør ha nær tilknytning til fylkeskommunens politiske og administrative ledelse. 

 

Vi har ovenfor tatt med hele teksten slik som det står i fylkeskommunens eierskapsmelding punkt 

3.4, nr. 8. Men i det følgende konsentrerer vi oss om vurderinger og begrunnelser ved selve sty-

revalgsprosessen og spesielt det om kompetansebehovet. 
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Fylkeskommunens eierskapsmelding og prinsipper for godt eierskap 

Iht. fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap nr. 8, skal styresammensetningen 

være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.  

 

Som hovedregel skal det benyttes valgkomite i selskapene ved oppnevning av styret.  

 

Ved behandlingen av fylkeskommunens siste eierskapsmelding (fylkestinget desember 

2017) ble det satt frem forslag til at fylkeskommunen skal arbeide aktivt for å opprette 

valgkomiteer i selskap som fylkeskommunen har større eierinteresser i, eller selskapets 

virksomhet har stor økonomisk eller strategisk betydning for fylkeskommunen. Dette 

forslaget falt ved avstemmingen. Det var også et lignende forslag oppe 2013.23 

 

Revisjonskriterier - KS sine anbefalinger om styret i selskapene 

Mange av KS sine anbefalinger går på styret i selskapene. Anbefalingene nr. 9-17 gjelder 

«bare» styret. Anbefalingene omtaler bl.a. styrets kompetanse og habilitet - og eiernes 

bruk av valgkomiteer.  

 

Vi gjengir ikke alt dette her, men det er for styresammensetningen i hovedtrekk det 

samme som står under fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap. Vi har i vedlegg 

tatt med en oversikt over alle KS sine anbefalinger. 

 

FYLKESKOMMUNENS STYREREPRESENTASJON  

Fylkeskommunen har pr. dato styremedlemmer i 23 selskaper. Alle disse selskapene er 

aksjeselskaper.24 Vi ser da bort fra styrerepresentasjonen i eget fylkeskommunalt foretak 

Tannhelse Rogaland FKF og interesseselskapet IS Fjordvegen. Disse selskapsformene er 

det ikke blitt sett spesielt på ved dette eierskapsforvaltningsprosjektet. Fylkeskommu-

nale foretak er en del av fylkeskommunen som rettssubjekt og er ikke omfattet av sel-

skapskontroll (eierskapskontroll) iht. lovreglene. 

 

Styrene har faste og valgte styremedlemmer. Dette kan både være politikere, admini-

strasjonen og eksterne ressurspersoner. Eksterne ressurspersoner er gjerne bransjerepre-

sentanter og næringsrepresentanter.25  Valg av fylkeskommunens styremedlemmer kan 

foretas direkte av fylkestinget (spesielt etter fylkestingsvalget)26 eller gjennom bruk av 

valgkomite for det enkelte selskap (valgkomite for alle eierne). Det endelige vedtaket 

om styrevalget må uansett skje i eierorganet (her generalforsamlingen).  

  

                                                      
23 Fylkestinget sak 65/13 fra 07.05.2013. Sak om sammensetning av styrer. I vedtaket står bl.a. følgende: Det bør vurderes 
å opprette valgkomite i foretak og selskaper der det er formålstjenlig. 
24 Fylkeskommunen er kun med i fem interkommunale selskaper. Dette er Haugaland Vekst IKS, Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland IKS, Rogaland Revisjon IKS, Stavanger konserthus IKS og Vigo IKS. Fylkeskommunen har her pr. dato ingen 
styremedlemmer. Det er for øvrig bare i Rogaland Revisjon IKS at de har en noe større eierandel (dvs. over 20 %). 
25 Fylkeskommunen har eksempelvis slike representanter i styrene til Kolumbus AS, Magma Geopark AS, Mediefondet 
Zefyr AS og Energy Innovation AS. Andre kommunale eiere kan ha det samme. Ved enkelte selskaper er det også en 
fordeling av styrerepresentanter på eierne og eksterne ressurspersoner. Styrerepresentasjonen fremgår av vedtekter. 
26 Det kan i den forbindelse være etablert en valgkomite som fordeler/håndterer alle vervene etter fylkestingsvalget. 
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FYLKESKOMMUNENS STYREVALGSPROSESS (S ISTE STYREVALG ) 

Vi har foretatt en gjennomgang av fylkeskommunens styrevalgsprosess ved siste styre-

valg. Det vises til oversikten nedenfor. 
 

Tabell 11 Fylkeskommunens styrevalgsprosess (siste styrevalg) - Kilde: FT og GF saker 

Selskap  Direkte valg/valgkomite27 Sak i FT/ 

eierorgan 

Allservice AS Direkte valg 

? 

FT sak 90/15 

GF sak 5/18 

Attende AS Direkte valg 

(-) 

FT sak 90/15 

GF sak 8/1828 

Biogass Konsortium AS ? GF sak 7/18 

BT Signaal AS (Skyttel AS) Valgkomite GF sak 6/18 

Den norske filmfestivalen AS Direkte valg 

? 

FT sak 90/15 

GF sak 9/18 

E 134 Haukelivegen AS Direkte valg 

Valgkomite 

FT sak 90/15 

GF sak 8/18 

Energy Innovation AS ? GF sak 7/18 

Ferde AS Valgkomite GF sak 8/18 

Filmkraft Rogaland AS Direkte valg 

(Valgkomite) 

FT sak 50/16 

GF sak 12/18 

Fjord Norge AS Valgkomite GF sak 5/18 

Haugaland Industri AS Valgkomite GF sak 7/18 

Ipark AS Direkte valg 

Valgkomite 

FT sak 90/15 

EOGF sak 2/17 

Kolumbus AS Valgkomite EOGF sak 5/18 

Lysefjorden Utvikling AS Valgkomite GF sak 5/18 

Magma Geopark AS Valgkomite GF sak 9/18 

Marin Energi Testsenter AS ? GF sak 7/18 

Mediefondet Zefyr AS Direkte valg 

 

FT sak 107/16 

EOGF sak 5/17 

Museum Stavanger AS Direkte valg FT sak 90/15 

GF sak 10/16 

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS Direkte valg 

? 

FT sak 90/15 

GF sak 6/18 

Rogaland Teater AS Direkte valg FT sak 90/15 

GF sak 4/16 

Ryfast AS29 Fullmakt fylkesrådmannen GF sak 6/17 

Stavanger Forum AS Direkte valg 

Valgkomite 

FT sak 90/15 

GF sak 7/17 

Universitetsfondet for Rogaland AS Direkte valg FT sak 90/15 

GF sak 6/16 
 

 

Oversikten viser fylkeskommunens styrevalgsprosess i de selskaper hvor fylkeskommunen har styremed-

lemmer. Informasjonen er tatt fra valgsaker i fylkestinget FT «valgsak og suppleringssak» (etter fylkes-

tingsvalget høsten 2015) og styrevalgssaker i generalforsamlingene GF (siste styrevalg). For valg av fyl-

keskommunens styrerepresentanter ba vi også om saker vedrørende begrunnelse for innstilling på styre-

kandidater ved siste styrevalg i den grad dette forelå. 

                                                      
27 Spørsmålstegnet (?) betyr at det ikke fremkommer av GF saken om det var brukt valgkomite eller ei. Men dersom 
fylkeskommunen tidligere har brukt direkte valg (FT sak 90/15), antas det at dette også kan ha skjedd senere. Parenteser 
betyr at saken ikke omfattet valg av fylkeskommunens styrekandidater. 
28 Dette gjaldt kun valg av ansattrepresentanter. 
29 Ryfast AS er et midlertidig selskap. Selskapet skal snart fusjoneres inn i Ferde AS (som de andre tidligere bompenge-
selskapene til fylkeskommunen nylig har blitt). 
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Begrunnelse for innstilling på fylkeskommunens styrekandidater 

Det er kun ved styrevalgene til Filmkraft Rogaland AS og Mediefondet Zefyr AS at vi 

har fått forelagt dokumentasjon vedrørende begrunnelse for innstilling på fylkeskom-

munens styrekandidater (FT sak 50/16 og FT sak 107/16).30 Dette omfattet bl.a. kompe-

tansevurderinger. 

 

Fylkeskommunens administrasjon kommenterer nedenfor hvordan slike begrunnelser 

og vurderinger likevel gjerne er gjennomført, men ofte uten at det er noen nærmere do-

kumentasjon på dette. Informasjonen deres er innhentet ut fra kontakt med sentrale nøk-

kelpersoner tilknyttet fylkeskommunens styrevalgsprosess. Vi har selv hatt møte med 

fylkesordfører hvor spørsmålet var et av temaene. 

 

Flere av fylkeskommunens styrerepresentanter ble utpekt/foreslått i forbindelse med konstituering 

av nytt fylkesting (FT sak 90/15). Det har vært styrevalg i selskapene etter denne tid, da vedtek-

tene for flere selskaper sier at styremedlemmer skal sitte i 2 år. Her veksler det mellom gjenvalg 

og nye representanter. Det er få tilfeller hvor det foreligger vedlagt dokumentasjon på hvorfor 

nettopp disse representantene blir foreslått, men en vurdering av bakgrunn og kompetanse foregår 

likevel «i kulissene». Hvordan dette blir gjort varierer - alt fra e-postutvekslinger, interne møter 

og intervjuer.31 

 

SPØRREUNDERSØKELSE (STYREVALGSPROSESSEN OG STYRESAMMENSETNINGEN ) 

En av påstandene i vår spørreundersøkelse omtalt foran, gjaldt eiernes styrevalgspro-

sess. Det var også en påstand som gjaldt styresammensetningen.  

 

Vi har i punkt 2.3 vist snittscoren for eiernes styrevalgsprosess og styresammenset-

ningen.  De aller fleste av respondentene (18 respondenter eller ca. 82 %) har gitt en god 

score på styrevalgsprosessen og styresammensetningen (dvs. en score på 4 eller 5). Det 

er 3 respondenter (ca. 9 %) som sier at dette er middels (score 3), mens 1 respondent (4,5 

%) sier dette er under middels (score 2).   

 

I det følgende viser vi fordelingen på de enkelte svarene. 

 

  

                                                      
30 Det bemerkes her også at de to oppgitte GF-sakene (GF sak 12/18 og EOGF sak 5/17) gjelder andres styremedlemmer. 
31 Vi har i vedlegg tatt med et notat hvor det er nærmere informasjon om fylkeskommunens styrevalgsprosess. 
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Eiers styrevalg 

Figur 7 Eier er ved styrevalg bevisst på å sikre god kompetanse i styrene (N=22) 

 

 

 
Snittscoren er på 4,19. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 1 respondent. 

 

Styresammensetningen 

 

 

 
Snittscoren er på 4,14. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 1 respondent. 
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Figur 8 Styresammensetningen er kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold 
ut fra selskapets egenart (N=22) 
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Kommentarer 

De fleste respondentene ved vår spørreundersøkelse ga en god score på styrevalgspro-

sessen og styresammensetningen. Det er fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter 

som er spurt, og det er da godt mulig at svarene kan bli noe farget av det. Spørreunder-

søkelsen var imidlertid anonym. Det gjelder likevel uansett å få dokumentert styrevalg-

sprossen på en ordentlig måte. 

 

REVISJONENS VURDERINGER 

Vi har gjennomgått fylkeskommunens siste styrevalgsprosess for alle selskaper hvor fyl-

keskommunen har styremedlemmer. Gjennomgangen gjaldt fylkestingets egne saker 

om styrevalg og generalforsamlingssaker om styrevalg. Fylkestingets egne saker om sty-

revalg er direkte valg som foretas av fylkestinget, men som formelt sett må vedtas av 

generalforsamlingen. Generalforsamlingssaker omfatter alle styrevalgssaker, både eier-

nes direkte valg og eiernes valg gjennom valgkomiteer for det enkelte selskap. Vår gjen-

nomgang viste at det ved flere tilfeller ikke kan leses ut fra generalforsamlingsprotokol-

lene om det var brukt valgkomite eller ei. For ingen av generalforsamlingssakene fikk vi 

forelagt begrunnelse for innstillingen på fylkeskommunens styrekandidater. Fylkes-

kommunen hadde også i liten grad dette selv, men vi fikk dokumentert begrunnelsen 

for innstillingen i to selskaper (Filmkraft Rogaland AS og Mediefondet Zefyr AS). 

 

Vi ser for oss at begrunnelse for innstilling på fylkeskommunens styrekandidater ligger 

ved saken i eierorganet (også i forbindelse med gjenvalg). Dette vil da være fylkeskom-

munens og selskapets dokumentasjon på en god styrevalgsprosess. Begrunnelse for inn-

stilling på fylkeskommunen styrekandidater vil i varierende grad kunne ligge internt i 

fylkeskommunen i forbindelse med deres direkte valg av styremedlemmer i fylkestinget 

eller ved innspill til valgkomiteer på egne styremedlemmer. 

 

Valg av andre eieres styremedlemmer og valg av ansattrepresentanter i styrene ligger 

utenfor vårt mandat. Men dersom det brukes valgkomite for det enkelte selskap (valg-

komite for alle eierne), vil det her kunne være begrunnelse for innstilling på samtlige av 

eiernes styremedlemmer. Bruk av valgkomite for det enkelte selskap er også å foretrekke 

da dette bedre vil kunne sikre styrets samlede kompetanse.  

 

Anbefalinger 

• Det bør brukes valgkomite for det enkelte selskap i forbindelse med styrevalgspro-

sessen. Valgkomiteen bør begrunne sin innstilling på styrekandidater. 

• Begrunnelse for innstilling på fylkeskommunens styrekandidater bør ligge ved sa-

ken i eierorganet (også i forbindelse med gjenvalg). 

 

Anbefalingene er i tråd med fylkeskommunens egne prinsipper for godt eierskap og KS 

sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Den første anbefalingen 

gjelder alle eierne, men fylkeskommunen kan være en pådriver for å få dette på plass. 

Vi ser ellers for oss at anbefalingene spesielt retter seg mot vesentlige selskaper. 
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2.6 OPPLÆRING OG INFORMASJON OM 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

 

Mål for opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse 

Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte skal gi innsikt i de juridiske ram-

mene for eierstyring og selskapsledelse ved den enkelte selskapsform. Den skal også gi 

folkevalgte innsikt i oppgaver, myndighet og ansvar som følger av rollen som medlem 

av styre eller eierorgan. Tiltakene skal videre gi en oversikt over prinsipper og regler for 

fylkeskommunens egen eierstyring. 

 

Revisjonskriterier - KS sin anbefaling nr. 1 

Tabell 12 Anbefaling om obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte32 

 

OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 

Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller 

eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 måne-

dene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden får en 

oversikt over status for selskapene. 

 

Det er viktig at kommunestyrene som eiere får kunnskap og innsikt i omfanget av selskapsorganisering 

og de styringsmuligheter man har for de selskapene kommunen har eierandeler i. Det er viktig at de 

folkevalgte får innsikt i de ulike rollene man har som folkevalgt, som styremedlem eller som medlem 

av representantskap eller generalforsamling. De folkevalgte må ha en bevissthet om roller, styringslin-

jer og ansvarsfordeling. Det anbefales at kommunestyret gis tid til kompetanseutvikling som ledd i å 

styrke det kommunale eierskapet gjennom opplæring eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte 

i løpet av de første 6 månedene og etter 2 år. 

 

FYLKESKOMMUNENS REGLER OG PRAKSIS FOR OPPLÆRING OG INFORMASJON  

I fylkeskommunens eierskapsmelding punkt 3.5 er det tatt med noen regler for opplæ-

ring av folkevalgte representanter. I tillegg har det vært noen vedtak i fylkestinget.  

 

Tabell 13 Fylkeskommunens regler for opplæring av folkevalgte representanter 

 
Opplæring av folkevalgte representanter i eierorgan og styrer  

Som et ledd i praktisering av eierskapspolitikk generelt og roller og utøvelse av oppgaver i eierorgan 

og styrer spesielt, vil fylkesrådmannen tilby et opplæringsprogram for folkevalgte etter konstituering 

av nytt fylkesting. 

 

Fylkestingets vedtak ved eierskapsmeldingen 2015 og 2017 

2015: Nye styremedlemmer tilbys opplæring om virksomheten og rammene for styrets arbeid i aktuelle 

selskap (som en del av folkevalgtopplæringen). 2017: Opplæring av styremedlemmer etableres som 

en obligatorisk ordning som gjennomføres i hver valgperiode.   

 

 

                                                      
32 Vi har her tatt med anbefalingen i sin helhet. 
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KOMMUNENS STATUS OPPLÆRING OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE  

 

Det har i inneværende valgperiode vært følgende opplæring og informasjon 

• Folkevalgtopplæring om eierstyring og selskapsledelse  

• Opplæring av styremedlemmer 

 

Folkevalgtopplæringen bestod i et kort foredrag (½ time)  

• Foredrag om eierstyring og selskapsledelse 27.01.2016 ved daværende næringssjef. 

Det tok for seg fylkeskommunens årlige eierskapsmelding, roller og ansvar som eier 

og styremedlem, og KS sitt styrevervregister. 

 

Fylkeskommunens opplæring av styremedlemmer (2 ½ time) 

Ved fylkestingets møte 24.10.2017 ble det gitt en opplæring av styremedlemmer. Opp-

læring og foredrag ble holdt av advokat Sigrun Sagedahl v/Projure Advokatfirma DA.  

 

Tabell 14 Fylkeskommunens opplæring av styremedlemmer33 

 
Rollen som styremedlem 
• Rollen som styremedlem – forskjell fra andre 

verv 
• Habilitetsproblematikk  
• Styresammensetning  
• Forholdet til eier  
• Forholdet til ansatte og andre stakeholders 
• Hvem representerer selskapet utad? 
• Hvem har beslutningsmyndighet? 
• Litt om egne erfaringer som 

styremedlem/som rådgiver til styret 
 

 
Litt om aksjelovgivningen – oppgaver, 
plikter og ansvar 
• Styremedlemmers hovedoppgaver 
• Styremedlemmers rettigheter og plikter 
• Styremedlemmers ansvar, herunder 

erstatningsansvar 
• Særlige «på vakt» situasjoner 
• Litt om egne erfaringer som 

styremedlem/som rådgiver til styret 
 

 

SPØRREUNDERSØKELSE (OPPLÆRING OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE ) 

Noen av påstandene i vår spørreundersøkelse omtalt foran, gjaldt fylkeskommunens 

opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse. Fylkeskommunens eier- og 

styrerepresentanter ble spurt om i hvilken grad de synes fylkeskommunens opplæring i 

nåværende valgperiode har vært tilfredsstillende. Vi spurte også om i hvilken grad de 

kjente til de aktuelle selskapslovene (aksjelov/lov om interkommunale selskaper). 34 

Dette kan ses i sammenheng med fylkeskommunens egen opplæring og informasjon. 

 

  

                                                      
33 Informasjonen her er tatt fra fylkesordførers innkalling til fylkestinget 11.10.2017. 
34 Eier- og styrerepresentanter må forholde seg til selskapslovene (aksjelov og/eller lov om interkommunale selskaper). 
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Fylkeskommunens opplæring og informasjon om eierstyring 

 

 

 

Snittscoren er på 2,89. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 3 respondenter. 

 

Fylkeskommunens opplæring og informasjon om selskapsledelse 

 

 

 
Snittscoren er på 2,61. Den er beregnet ut fra et vektet snitt for de 5 alternativene, og hvor «vet ikke» 

svarene er eliminert. «Vet ikke» andelen utgjør 4 respondenter. 
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Figur 9 Fylkeskommunens opplæring og informasjon om eierstyring har vært 
tilfredsstillende (N=22) 

Figur 10 Fylkeskommunens opplæring og informasjon om selskapsledelse har vært 
tilfredsstillende (N=22) 
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Eier- og styrerepresentantenes kjennskap til selskapslovene 

 

 
 

 

Snittscoren er på 3,59. «Vet ikke» var ikke noe svaralternativ. 

 

Kommentarer 

Vi ser at eier- og styrerepresentantenes kjennskap til selskapslovene var klart bedre enn 

det de mente fylkeskommunens opplæring og informasjon om eierstyring og selskaps-

ledelse var. Dette er ikke direkte sammenlignbart, men forskjellen kan gjerne skyldes at 

de har foretatt egen/annen opplæring for å sette seg inn i selskapslovene. I tillegg har 

fylkeskommunen eksterne styrerepresentanter, som ikke er omfattet av folkevalgtopp-

læringen. Dette er gjerne ressurspersoner som skal kjenne godt til selskapslovene. 

 

REVISJONENS VURDERINGER 

Fylkeskommunen har i inneværende valgperiode hatt opplæring og informasjon om ei-

erstyring og selskapsledelse til deres folkevalgte eier- og styrerepresentanter. Det har 

imidlertid ikke vært brukt mye ressurser på dette, kun noen få timer. Ved vår spørre-

undersøkelse til fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter, ble det klart gitt uttrykk 

fra flere respondenter at fylkeskommunens opplæring og informasjon om eierstyring og 

selskapsledelse ikke var tilstrekkelig. 

 

Anbefaling 

• Fylkeskommunen bør styrke sin opplæring og informasjon om eierstyring og sel-

skapsledelse til sine folkevalgte.  
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Figur 11 Hvor godt kjenner du til aksjelov/lov om interkommunale selskaper? (N=22) 
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2.7 ADMINISTRASJONENS ARBEID VED 

OPPFØLGING AV SELSKAPER 

 

Administrasjonens arbeid ved oppfølging av selskaper gjelder det praktiske arbeidet 

rundt eierskapsforvaltningen. Det tenkes her på fylkesrådmannens støttefunksjon i eier-

skapsforvaltningen (fylkeskommunens eierskapssekretariat35). Herunder ligger også be-

handling av eierskapssaker og opplysninger om eierskapsforvaltningen på fylkeskom-

munens nettsider. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger har vi omtalt foran i punkt 2.3. 

 

Revisjonskriterier - Administrasjonens støttefunksjon 

Tabell 15 Administrasjonens støttefunksjon i eierskapsforvaltningen (NIBR-rapport 2015)36 

 

• Iht. NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 

eierskap» viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de folkevalgte 

skal kunne ivareta sine roller på en god måte.  

• Det anbefales at kommunene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den 

folkevalgte eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på 

oppgavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken.37 

 

 

Revisjonskriterier for andre forhold 

For fylkeskommunens informasjon om eierskapsforvaltningen på nettsidene - kan vi 

vise til KS sin anbefaling nr. 4 om eierskapsmeldinger - hvor det fremgår at eierskaps-

melding med overordnede eierstrategier bør være kommunisert og tilgjengelig for sel-

skapenes organer og fylkeskommunens innbyggere. For en arkivering av eierskapssaker 

har vi forholdt til hva som vi synes er mest hensiktsmessig for fylkeskommunen (eieren).  

 

ADMINISTRASJONENS STØTTEFUNKSJON I E IERSKAPSFORVALTNINGEN  

Fylkeskommunens eierskapssekretariat utreder eierskapssaker og svarer på spørsmål 

om kommunens eierskapsforvaltning. Egne eierskapsaker arkiveres for seg. 

 

Eierskapssekretariatet har de siste årene vært mindre aktivt med tanke på fysiske møter, 

men aktiviteten har tatt seg opp igjen fra vinteren/våren 2018. 

 

Tabellen på neste side viser eierskapssekretariats rolle i den løpende eierskapsforvalt-

ningen. Informasjonen er innhentet fra fylkeskommunens administrasjon. Den fremgår 

ikke av fylkeskommunens eierskapsmelding.  

                                                      
35 Fylkeskommunen har siden 2013 utviklet sitt eierskapssekretariat. Eierskapssekretariatet består i dag av næringssjefen, 
fylkesadvokaten, økonomisjefen og kultursjefen. Rådgiver i næringsavdelingen er «sekretær» for eierskapssekretariatet 
og saksbehandler for fylkeskommunens eierskapsmelding. 
36 NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) rapport 2015:1. 
37 Rapporten foreslår også å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. Da vil eiers-
kapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen skal rulleres. Eierskapspolitikken får en forankring i brede 
politiske prosesser, der sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være offentlige. 
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Eierskapssekretariat og eierskapsforvaltningen 

Tabell 16 Eierskapssekretariats rolle i den løpende eierskapsforvaltningen 

Kilde: Fylkeskommunens administrasjon 

 

Administrativ støtte og koordinering 

Eierskapssekretariatet bistår de folkevalgte representantene, fylkesutvalget og fylkestinget på 

følgende måte: 

• Oversikt over selskapene med tilhørende vedtekter, selskapsavtaler, tjenesteavtaler og lovverk 

holdes løpende ajour. 

• Eierskapssekretariatet (næringssjefen) etablerer fast kontaktrutine med administrasjonen i de 

øvrige eierkommunene, med vekt på selskaper av stor betydning for fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen ved næringssjefen er med i den administrative interkommunale 

eierskapsgruppen i Sør-Rogaland. Næringssjefen orienterer videre resten av eierskaps-

sekretariatet om aktuelle saker som tas opp her. Fremover skal også saksansvarlig for 

fylkeskommunens eierskapsmelding delta på disse møtene.  

• Eierskapssekretariatet yter bistand til de valgte representantene og bistår fylkesordfører i 

forbindelse med forhåndsavklaringer ved behov (dette går ofte via e-post, og gjerne med 

fylkesrådmann som mellommann). 

• Eierskapssekretariatet møtes fast 4 ganger årlig (samt ved behov) og diskuterer aktuelle 

problemstillinger, orienterer om saker som vil komme tilknyttet de enkelte eierskap (selskap), 

gjennomgår eierskapsmelding før godkjenning fra næringssjef, gjennomgår fylkeskommunens 

eierskapsportefølje etc. 

 

 

Fylkeskommunens arkiveringsrutiner for selskapene 

Fylkeskommunen har en varierende og ikke fullstendig arkivering av eierskapssaker for 

selskapene.  

 

For arkiveringen ønsker eierskapssekretariatet en mappe pr. selskap for lettere å kunne 

finne frem til aktuelle dokumenter, mens arkivet/dokumentsenteret vil ha det på en an-

nen måte slik at det i dag ofte finnes svært mange mapper pr. selskap. Fylkeskommu-

nens eierrepresentanter vil motta eierskapssaker for selskapene. For aksjeselskaper vil 

mottaker normalt være fylkesordfører, mens det for interkommunale selskaper vil være 

valgte eierrepresentanter. Fylkeskommunen har selv bedt alle sine selskaper om også å 

sende sakene til sentralt postmottak. Dette gjøres likevel ikke alltid. 

 

Eierskapssekretariatet har ganske nylig inngått avtale med arkivet/dokumentsenteret 

og fylkesordføreren at alle saker tilknyttet eierskap og selskap går direkte til fylkesord-

fører, med kopi til næringsavdelingen, slik at eierskapssekretariatet kan holdes oppda-

tert der det er behov.  

 

Informasjon om eierskapsforvaltningen på fylkeskommunens nettsider  

På fylkeskommunens nettsider er det informasjon om eierskapsforvaltningen. 

 

Her er det generell informasjon om fylkeskommunens eierskap. Det er også lenker til 

fylkeskommunens eierskapsmeldinger og selskaper. I tillegg er det lenker til KS sine an-

befalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, og habilitetsregler for folkevalgte 

og offentlige tjenestemenn, samt en presentasjon av de mest brukte selskapsformer. Det 

vises til selve nettsiden; Eierskap og samarbeid. 

 

http://www.rogfk.no/Om-fylkeskommunen/Eierskap-og-samarbeid
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REVISJONENS VURDERINGER 

Fylkeskommunen har gjennom eget eierskapssekretariat etablert rutiner for fylkesråd-

mannens støttefunksjon i eierskapsforvaltningen. Rutinene er viktige for at de folke-

valgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Rutinene følger opp anbefalingene 

i NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 

eierskap». Vi ser likevel for oss at rutinene innarbeides i selve eierskapsmeldingen. Flere 

kommuner vi har sett på har valgt å gjøre dette. Rutinene blir da dokumentert og alle 

folkevalgte vil få informasjon om rutinene.  

 

Generelt bør eierskapssaker for selskapene arkiveres hos eier slik at en ved behov ikke 

trenger å be selskapene om dette. Fylkeskommunen har noen utfordringer ved denne 

arkiveringen. Dette skyldes arkivtekniske forhold og medfører at eierskapssekretariatet 

ikke så lett kan finne frem til aktuelle dokumenter. Dokumenter er her møteinnkallinger, 

sakspapirer og møteprotokoller - herunder også vedtekter/selskapsavtaler - for selska-

pene. Arkiveringen er heller ikke fullstendig da det mangler dokumenter. Det er imid-

lertid i dag rutiner for at eierskapssekretariatet får alle nye dokumenter tilsendt. 

  

Det er en god informasjon om fylkeskommunens eierskapsforvaltning på fylkeskommu-

nens nettsider. Dette gir muligheter for en generell og lett tilgjengelig informasjon om 

eierskapsforvaltningen og selskapene, både til egne folkevalgte eier- og styrerepresen-

tanter og til publikum/innbyggerne for øvrig 

 

Anbefalinger 

• Rutiner for fylkesrådmannens støttefunksjon i eierskapsforvaltningen bør tas med i 

eierskapsmeldingen. 

• Det bør tilstrebes å få til en ordnet arkivering av det enkelte eierskap (selskap) og at 

dette etter hvert blir fullstendig. 

 

KOMPETANSE HOS FYLKESKOMMUNENS EIERSKAPSSEKRETARIAT  

Vi har fra fylkeskommunens administrasjon fått en oversikt over kompetansen vedrø-

rende eierskapsforvaltning. Dette gjelder både de fire deltakerne og sekretær. 

 

• Noen av deltakerne har lang erfaring med eierskapsforvaltning generelt og fylkes-

kommunens eierskapsforvaltning spesielt 

• Deltakerne og sekretær har høy utdanning (eksempelvis økonomi og juss) 

• Deltakerne har ingen formell opplæring i eierskapsforvaltning generelt38 

• Noen av deltakerne har gjennomført kurs vedrørende styret i selskaper  

• Sekretær er ny, men intern opplæring fra tidligere saksbehandler på området  

 

Etter vår vurdering synes fylkeskommunens eierskapssekretariat samlet sett å ha god 

kompetanse på eierskapsforvaltning, spesielt på fylkeskommunens eget eierskap. 

                                                      
38 Det er nok ikke så mye formell opplæring tilgjengelig på området. Men det finnes ulike typer av kurs og seminarer. 
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2.8 SELSKAPSSTYRINGEN VED UTVALGTE 

SELSKAPER 

 

OVERSIKT OG UTVALG  

Som en del av forvaltningsrevisjonen er det sett på selskapsstyringen ved noen utvalgte 

kommunalt heleide selskaper. Kontrollutvalg og revisor har her rett til å kreve de opp-

lysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som 

fra styret og den valgte revisor for selskapet. Det vises til kommuneloven § 80.39 

 

Fylkeskommunen er eier i 13 slike selskaper. Kontroll- og kvalitetsutvalget valgte ut 4 

av disse selskapene. Dette er Ferde AS, Museum Stavanger AS, Stavanger Forum AS og 

Universitetsfondet for Rogaland AS.40  Vi har her innhentet skriftlig informasjon.41 

 

REVISJONSKRITERIER SELSKAPSSTYRINGEN  

Vi har for de fire utvalgte selskapene sett på hvordan styret følger opp selskapet og på 

hvordan styret selv foretar egenevaluering, jf. problemstillingene om selskapsstyringen 

i punkt 1.1. Det er ikke sett på andre forhold. 

 

Revisjonskriterier - Selskapsstyringen 

Tabell 17 Lovregler og andre føringer i forbindelse med selskapsstyringen  

 

Aksjeloven42 

Aksjeloven § 6-12 sier at styret skal stå for forvaltningen av selskapet. Det følger dermed indirekte av 

lovreglene at styret skal arbeide for selskapets beste (i samsvar med eiernes krav).43 Styrets oppføl-

ging av selskapets strategier, risikoer og utfordringer følger av aksjeloven § 6-12.2, mens styrets 

oppfølging og kontroll med selskapet følger av aksjeloven § 6-12.3. Styret skal føre tilsyn med den 

daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, f. aksjeloven § 6-13.1. 

 

Fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap (utdrag fra prinsipp nr. 9) 

Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. 

Styret bør utarbeide plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt evaluere sin virksomhet. 

 

KS sin anbefaling nr. 12 om rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene anbefaler at sty-

ret foretar egenevaluering hvert år. 

 

                                                      
39 Det presiseres at lovregelen gjelder AS, IKS og IS som er egne rettssubjekter. Den gjelder eksempelvis ikke samvirker. 
40 Det var egentlig ikke så mange selskaper å velge mellom. Det er under arbeid egne selskapskontroller av Stavanger 
konserthus IKS og Vigo IKS, mens Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Filmkraft Rogaland AS og Rogaland Revisjon 
IKS hadde egne selskapskontroller for noen år siden. Egen selskapskontroll av Kolumbus AS er vedtatt og vil gjennom-
føres i 2019. Ryfast AS skal snart fusjoneres inn i Ferde AS. Det gjenstår da kun de fire utvalgte selskapene og selskapene 
Mediefondet Zefyr AS og Haugaland Vekst IKS. 
41 Selskapene ble gjort oppmerksom på at svarene på våre spørsmål ville fremkomme i rapporten. Ettersom våre rapporter 
i utgangspunktet er offentlige, måtte det derfor ikke tas med ev. konfidensiell informasjon i svarene. Det ble også bedt 
om dokumentasjon på svarene (i den grad dette forelå). Intet av dokumentasjonen ville bli gjengitt i rapporten. 
42 Vi henviser her til aksjeloven da vi kun har sett på aksjeselskaper. Men det samme vil i prinsippet også gjelde IKS’er. 
43 Generalforsamlingens myndighet følger av lovregler og av vedtekter. Innenfor disse skrankene kan eier fremme 
sine interesser på generalforsamlingen. Eiernes krav for kommunalt heleide selskaper vil gjerne være nedfelt i aksjonær-
avtaler, felles eierstrategier eller eiernes overordnede eierstrategier. I vedtektene bør det derfor være med bestemmelser 
som sier at eierne i generalforsamlingen eksempelvis kan behandle overordnede mål og retningslinjer. 
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SELSKAPSSTYRINGEN VED FERDE AS  (BOMPENGESELSKAP ) 

 

Styrets arbeid for selskapets beste (i samsvar med eiernes krav) 

Ferde ble etablert høsten 2016 på grunnlag av Stortingets behandling av Meld. 25 (2014-

2015) om reformer i vegsektoren (bompengereformen). Det overordnede målet i bom-

pengereformen og for Ferde er å sørge for bompengefinansiering av transportinfrastruk-

tur gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår. Brukervennlig-

het skal også være sentralt. Dette er bestemmende for styrets arbeid.  

 

Styret arbeider for selskapets beste i samsvar med aksjeloven §§ 6–12 til 6-29, bompenge-

avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Ferde (Sørvest Bompengeselskap) fra 

24.11.2017, selskapets vedtekter og eiernes krav og forventninger, slik de blant annet er 

uttrykt i fylkestingsakene om etablering av ett regionalt bompengeselskap for bomre-

gion sørvest. Ref. notatet «Etablering av eit regionalt bompengeselskap for Sørlandet og 

Vestlandet», fra april 2016. 

 

Styret har siden stiftelsen 15.11.2016 og like til nå, hatt som første prioritet å sørge for en 

forsvarlig oppbygging og organisering av virksomheten. Styret har gjennom kjøpet av 

BT Signaal (drift av bomstasjoner) prioritert å få på plass en driftsorganisasjon. Den 

andre hovedoppgaven i denne oppbyggingsfasen har vært å overta og innfusjonere 

bompengeselskapene i regionen. Dette arbeidet vil være avsluttet innen årsskiftet 

2018/2019.  

 

Gjennom jevnlig rapportering fra administrasjonen i Ferde til styret, holder styret seg 

orientert om selskapets økonomiske stilling og påser at virksomheten, regnskapet og 

formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har 13.09.2018 fast-

satt et finansreglement. Styret skal to ganger i året motta rapport om selskapets innlåns-

portefølje samtidig med øvrig finansiell rapportering. 2018 er et implementeringsår for 

Ferde og samlet rapportering vil utformes og implementeres i løpet av 2018. Rapporte-

ringskravet vil derfor fullt ut gjelde først fra 2019. 

 

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet, fra 21.11.2016, som har til formål å regulere 

styrets arbeid, saksbehandling, habilitet samt daglig leders arbeidsoppgaver og plikter 

ovenfor styret. Selskapet viser også til strategisaken om utskilling av utstederfunksjonen 

i Ferde. 

 

Styrets oppfølging av selskapets strategier, risikoer og utfordringer 

Styret skal høsten 2018 vedta en ny strategiplan for selskapet. Denne strategiplanen vil 

avspeile at selskapet nå går inn i en ny fase. Risikoer og utfordringer blir i stor grad 

håndtert gjennom saksbehandlingen i styremøtene. Det er fastsatt en plan for gjennom-

føring av styremøter. Dessuten har styreleder jevnlig dialog og ad-hoc kontakt med ad-

ministrerende direktør når det gjelder forberedelsen til behandling av saker i styret. Sty-

releder er også kontaktperson ved løpende dialog mellom administrerende direktør og 

styret. 



Rogaland Revisjon IKS 

Eierskapsforvaltning - 49 - Rogaland fylkeskommune 

Styrets løpende oppfølging og kontroll med selskapet 

Styret følger opp og kontrollerer selskapet gjennom vedtak i styremøter. Styrets kon-

trollarbeid må også sees i lys av at Ferde er ett regionalt bompengeselskap med andre 

kontroll-linjer enn de andre fylkeskommunale selskapene. Staten ved Samferdselsdepar-

tementet fører tilsyn og kontroll med at bompengeinnkrevingen er mest mulig effektiv 

og i samsvar med lov- og forskriftsbestemte krav til virksomheten og bestemmelsene i 

bompengeavtalen og i prosjekt- og finansieringsavtalene. 

 

Styrets oppfølging av daglig leder 

Styreinstruksens kapittel 3 omhandler daglig leders arbeidsoppgaver og plikter ovenfor 

styret. Her der står det bl.a. om forberedelse, saksbehandling og gjennomføring av sty-

resaker, og om jevnlig orienteringsplikt og fullmakter. 

 

Styrets egenevaluering (kompetanse og kapasitet) 

I følge styreinstruksen skal styret skriftlig evaluere sin egen arbeidsform hvert år for det 

foregående året. Styret har ennå ikke gjennomført egenevaluering. 

 

SELSKAPSSTYRINGEN VED MUSEUM STAVANGER AS 

Selskapet drifter kulturhistoriske museer. 

 

Styrets arbeid for selskapets beste (i samsvar med eiernes krav) 

Styret i Museum Stavanger er sammensatt av representanter fra samtlige tre eiere. Det 

gjennomføres jevnlige eiermøter, og i tillegg tas det initiativ med møter med hver enkelt 

eierkommune ved behov. Styreleder og administrerende direktør holder nær kontakt 

med administrativ og politisk ledelse i eierkommunene. Selskapet har hatt noen svært 

krevende år økonomisk, og styret har sammen med ledergruppen jobbet systematisk for 

å ivareta selskapets beste.  

 

Styrets oppfølging av selskapets strategier, risikoer og utfordringer 

Styret har en årsplan, og en årlig strategi- og budsjettsamling. Risikoer og utfordringer 

adresseres løpende. På grunn av stram økonomisk situasjon så har det vært betydelig 

med utfordringer de siste årene, noe som har skapt en stor arbeidsbelastning på organi-

sasjonen.  

 

Styrets løpende oppfølging og kontroll med selskapet - Oppfølging av daglig leder 

Det er nær og hyppig kontakt mellom styreleder og daglig leder, og saker som oppstår 

blir løpende håndtert. Ved å ha god informasjonsutveksling så er styret, og da i særlig 

grad styrets leder, tett på driften og kan bistå ved behov. Det sendes også ofte ut eposter 

med informasjon til styrets medlemmer, slik at hele styret er oppdatert. Dersom et ordi-

nært styremedlem har spørsmål i forhold til hvordan daglig leder følger opp sitt ansvar 

så går dette gjennom styreleder. Styreleder har også jevnlig kontakt med avdelingsdi-

rektørene, slik at eventuelle problemstillinger vedrørende daglig leder vil bli avdekket.  
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Styrets egenevaluering (kompetanse og kapasitet) 

Styret evaluerer jevnlig sitt eget arbeid og sin kompetanse gjennom en spørreundersø-

kelse. Selskapet har imidlertid i liten grad innflytelse på hvem som oppnevnes som sty-

remedlemmer og sammensetning/kompetanse. Det ville vært ønskelig med en mer hel-

hetlig oppnevning med fokus på kompetanse. 

 

SELSKAPSSTYRINGEN VED STAVANGER FORUM AS 

Selskapet driver med kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. 

 

Styrets arbeid for selskapets beste (i samsvar med eiernes krav) 

Selskapets beste har de 3 siste årene handlet om å få endret rammevilkår samt å få etab-

lert en ny virksomhetsmodell som er bærekraftig på lang sikt. Styret har aktivt jobbet 

mot eierne for å kommunisere problemstillingen og å foreslå ulike løsninger. 

 

Styrets oppfølging av selskapets strategier, risikoer og utfordringer 

Selskapet har de siste 3 årene vært i en kontinuerlig «beredskapssituasjon» med hensyn 

til økonomi. Styremøtene har i stor grad vært viet forhold knyttet til kostnadsreduksjon, 

nedbemanning, reforhandling av leieforhold, samt risikovurderinger av arrangementer 

som er etablert i egen regi. Styret har signalisert til eierne at virksomhetsmodellen til 

selskapet må endres, og det har ikke vært naturlig å jobbe med en ny langsiktig strategi 

før en restrukturering er gjennomført. Hovedeier har lovet en avklaring på organisering 

innen januar 2019. Selskapets strategiplan/forretningsplan fra oktober 2016 er derfor 

fortsatt gjeldende i tillegg til et nylig utarbeidet langtidsbudsjett. 

 

Styrets løpende oppfølging og kontroll med selskapet 

Det gjennomføres 6 ordinære styremøter årlig. De siste 3 årene har det i tillegg typisk 

blitt gjennomført årlig 3 ekstraordinære styremøter for håndtering av ekstraordinære 

saker som må løses på kort sikt. Økonomidirektør sender månedlig egen økonomirap-

port inkludert prognoser for egenkapital og likviditet. 

 

Styrets oppfølging av daglig leder 

Det er ukentlig kontakt mellom styreleder og daglig leder. Det gjennomføres en årlig 

samtale der gjensidige forventninger avklares og eventuelle justeringer gjøres. 

 

Styrets egenevaluering (kompetanse og kapasitet) 

Styret har hatt to større utskiftinger siste 20 måneder (januar og august 2017). Det er de 

siste tre årene gjennomført én styreevaluering basert på et spørreskjema. Det har de siste 

to årene vært flere diskusjoner i styret rundt forhold som kan forbedre kvaliteten i sty-

remøtene, eksempelvis saksforberedelse, møteledelse, møtedisiplin og åpenhet/tak-

høyde. Det er også gjennomført to styreseminarer med fokus på kompetanseheving i 

styret. Det er planlagt en styreevaluering basert på spørreskjema i løpet av 2018. 
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SELSKAPSSTYRINGEN VED UNIVERSITETSFONDET FOR ROGALAND AS 

Selskap (fond/legat) som støtter veldedige og allmennyttige undervisningsformål. 

 

Styrets arbeid for selskapets beste (i samsvar med eiernes krav) 

Universitetsfondet for Rogaland ble etablert i år 2000 med en fondskapital på 100 millio-

ner kroner i tillegg til en aksjekapital på 3,8 millioner kroner og med et relativ bredt 

formål som er nedfelt i vedtektene. 

 

En viktig oppgave for styret er å sikre at selskapet får en best mulig avkastning av fon-

dets midler, til en lavest mulig risiko. Styret har utarbeidet en strategi for forvaltningen. 

Selve den daglige forvaltningen av midlene er outsourcet til SR-forvaltning. Det er blitt 

gjort evaluering av om SR-forvaltning er den beste leverandøren av forvaltningstjenester 

og det er hentet inn alternative tilbud senest i 2013. 

 

Rapportering om status i forvaltningen er en fast post på styremøtene. I tillegg kommer 

styrets jevnlige presentasjoner om markedstrender, risikobildet, og framtidsutsikter fra 

SR-forvaltning. Styret har i 2016 vedtatt ny forvaltningsstrategi med tilhørende regel-

verk angående forvaltningen. I tillegg har styret ved flere anledninger drøftet behovet 

for justeringer av strategiene angående forvaltningen. 

 

Formålet med Universitetsfondet for Rogaland er å sikre utvikling av et best mulig til-

bud av undervisning og forskning på universitetsnivå som dekker regionens behov og 

som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Styret bidrar til at sel-

skapet både er pådriver for å utvikle nye og forbedrede undervisningstilbud og større 

forskningsprosjekter, samt er finansiell partner for å gjennomføre disse. Styret gir prio-

riteringer og rammer med hensyn til hvilke fagområder en skal rette en særlig innsats 

inn imot. Dette var hovedtema på styreseminaret som ble gjennomført like etter at det 

nye styret var på plass. 

 

Drøfting av strategier og prioriteringer er jevnlig på agenda, primært når budsjettet ved-

tas (siste styremøte før nytt år), samt på styremøtet om våren der årsmeldingen blir drøf-

tet. Budsjettsaken er kombinert budsjett og handlingsplan for det kommende året. Her 

blir det også gitt innspill fra styret på nye satsinger og relevante kompetansemiljøer en 

bør følge opp/ta kontakt med. 

 

Alle vedtak om støtte til prosjekter blir behandlet og vedtatt av styret etter egne saksfo-

relegg. Som hovedregel blir fagmiljøene som står bak søknadene presentert i et styre-

møte og selve søknaden blir behandlet i et av de påfølgende møtene. Styret har også 

tidvis befaring til fagmiljøene som en har gitt støtte til - senest ved befaring til SEARCH 

i Sandnes høsten 2018. 

 

Eiernes krav er primært nedfelt i vedtektene som ble utarbeidet da selskapet ble etablert. 

Det er ikke fulgt opp med ytterligere spesifiseringer eller krav fra eierne, eksempelvis i 

årlige brev om krav eller forventinger. Det gjennomføres årlige generalforsamlinger 
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hvor eierne blir gitt en nærmere redegjørelse av aktiviteter og resultater som har blitt 

gjennomført sist år, samt planer for aktiviteter i året som ligger foran. Eierne gir i disse 

møter innspill på prioriteringer og forventninger til aktiviteter fremover. 

 

Styrets oppfølging av selskapets strategier, risikoer og utfordringer 

Oppfølging av selskapets strategier, risikoer og utfordringer skjer delvis løpende og del-

vis gjennom nærmere drøftinger på grunnlag av saker som fremmes overfor styret. 

 

Det utarbeides hvert år en årsberetning hvor en oppsummerer aktiviteten. Utkast til års-

beretningen blir presentert og gjennomgått overfor styret før den endelige blir vedtatt 

og signert. Årsregnskapet blir presentert og vedtatt på samme møte, med nærmere gjen-

nomgang og kontroll av disposisjoner og økonomien i selskapet. Årsberetningen utgjør 

den viktigste oppfølgingen fra styret om selskapets strategier blir gjennomført og om 

aktivitetene er i tråd med vedtak som styret har fattet. 

 

Forvaltningsstrategien blir fulgt opp årlig gjennom en nærmere presentasjon og gjen-

nomgang på et av styremøtene. I tillegg er det en fast post på alle møter med kort status 

om forvaltningen. 

 

De langsiktige strategier for selskapets rolle som bidragsyter for å utvikle forskning og 

kompetansemiljøer på universitetsnivå, ble drøftet i et eget styreseminar over to dager i 

starten av valgperioden for dagens styre. Dette ble oppsummert i en egen styresak høs-

ten 2016. Oppsummeringen inkluderte strategidokumentet fra 2014, hvor en vektla inn-

henting av ny kapital til fondet. Saken må videre ses i sammenheng med strategidoku-

mentet fra 2012. 

 

Et revidert og samlende strategidokument er under utarbeidelse. Dette er forsinket et-

tersom prosesser har dratt ut angående innhenting av ny kapital, spørsmål om campus-

utvikling, samt spørsmål om bedre samordning mellom offentlige aktører på Ulland-

haug. 

 

Styrets løpende oppfølging og kontroll med selskapet 

Universitetsfondets aktiviteter er relativt oversiktlig med få transaksjoner angående drift 

og få bevilgninger/utbetalinger av støtte til prosjekter. 

 

Den løpende økonomikontroll og oppfølging skjer gjennom en fast post på styremøtene 

om status av forvaltningen av fondets midler, samt ved at alle disposisjoner om bruk av 

selskapets midler blir fremlagt for styret i egne styresaker. Mer detaljert oppsummering 

fremgår av årsregnskap og årsberetning.  

 

Prosjektene som har fått økonomisk støtte blir bedt om å avgi årlig rapport om fremdrift 

i prosjektet, samt hvilke resultater som oppnås. Den økonomiske oppfølgingen av en-

keltprosjektene ligger hos økonomiavdelingen i den respektive institusjon som mottar 

pengene - eksempelvis økonomiavdelingen ved universitet i Stavanger (UiS). 
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Ytterligere løpende oppfølging og kontroll med selskapet skjer i dialog mellom styrele-

der og daglig leder. 

 

Styrets oppfølging av daglig leder 

Styrets viktigste arena for oppfølging av daglig leder er styremøtene. Her tas en nærmere 

gjennomgang av forvaltningen av kapitalen med drøfting av risikobildet og eventuelle 

mulige justeringer som må foretas. 

 

Alle beslutninger om utbetaling av tilskudd blir behandlet i styret. I tillegg drøftes prin-

sipielle avgjørelser - eksempelvis hvordan en skal behandle ønsker om engangsutbeta-

linger som kan utløse gaveforsterkninger fra staten. 

 

På styremøtene blir det videre informert om søknadsprosesser som er på gang i en tidlig 

fase. Som oftest kommer representanter fra fagmiljøene til styremøtene og gir en presen-

tasjon for at styret skal bli godt kjent med forskningsprosjekt eller nye utdanningspro-

gram i kapasitetsbygging av miljøer. I denne typen drøftinger blir det også gitt innspill 

til daglig leder angående innretning og prioritering mht. søknadsprosessene. 

 

Styreleder har i forkant av styremøtene en gjennomgang sammen med daglig leder av 

sakene som skal opp i neste styremøte. Styreleder har også ansvar for den løpende opp-

følgingen av daglig leder med tilbakemeldinger, gjensidig informasjon og ev. avkla-

ringer av ulike saker som angår driften av selskapet. 

 

I tilknytning til årlig styresak om lønnsjustering for daglig leder, blir det foretatt en 

muntlig vurdering av daglig leder. 

 

Styrenes egenevaluering (kompetanse og kapasitet) 

Styret har ikke et eget opplegg for årlig egenevaluering av styrets kompetanse og kapa-

sitet. 

 

REVISJONENS VURDERINGER 

Vi har ikke noe å bemerke til hvordan styrene håndterer den formelle selskapsstyringen. 

Det understrekes at vår vurdering baserer seg på selskapenes egen beskrivelse og doku-

mentasjon på de utvalgte forhold. Vi har ikke foretatt nærmere kontroller. Dette vil ty-

pisk bli foretatt ved en egen selskapskontroll av et selskap. 

 

Vi ser imidlertid at et av selskapene ikke har noe opplegg for styrets egenevaluering. De 

tre andre selskapene har opplegg for dette, men styret i et av disse selskapene har likevel 

ennå ikke gjennomført egenevaluering. Styret i de to siste selskapene har jevnlig/årlig 

gjennomført egenevaluering. Et av selskapene nevnte dessuten at det ville vært ønskelig 

med en mer helhetlig oppnevning av styret med fokus på kompetanse. 
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2.9 FYLKESKOMMUNEN SOM EIER SETT FRA 

SELSKAPENES SIDE 

 

OVERSIKT  

Vi har tatt dette spørsmålet opp med de samme fire kommunalt heleide selskapene om-

talt foran i punkt 2.8 om selskapsstyringen (Ferde AS, Museum Stavanger AS, Stavanger 

Forum AS og Universitetsfondet for Rogaland AS). I tillegg har vi spurt fire kommunalt 

deleide selskaper om det samme (Allservice AS, Energy Innovation AS, Haugaland In-

dustri AS og Magma Geopark AS) og hvor vi har fått svar fra tre av disse selskapene.  

 

Det er overfor alle selskapene presisert at vi i rapporten vil gi et samlet bilde av situasjo-

nen sett fra selskapenes side og at det ikke vil stå hvem som har sagt hva. Dette er gjort 

for at selskapene skulle kunne være «friere» i sine svar til oss. 

 

De spurte selskapene representerer et utvalg av selskaper hvor fylkeskommunen har 

minst 20 % eierandel. Det er her 22 selskaper. Det er ellers slik at flere av disse selskapene 

har forholdsvis liten aktivitet/drift. 9 av selskapene hadde en omsetning (driftsinntek-

ter) på 0 eller tilnærmet 0 det siste året (2017). Vi kan her vise til vårt vedlegg om fylkes-

kommunens selskaper (oversikt UB 2017). 

 

V I  GIR FØLGENE OPPSUMMERING FRA SVARENE  

• Fire av selskapene svarte at de opplevde fylkeskommunen som en passiv eier. De 

mente bl.a. at eier ikke ga uttrykk for krav og forventninger til selskapet. 

• Et selskap svarte at eierrollen ble utøvet iht. lovreglene, mens et selskap svarte at det 

var verdifullt å ha med fylkeskommunen som eier. 

 

Flere av selskapene har svart detaljert på hvordan de opplever fylkeskommunen som 

eier, men vi kan pga. anonymiteten ikke gjengi dette. Et av selskapene sa ikke noe om 

hvordan de opplevde fylkeskommunens som eier, men hadde andre kommentarer. 

 

KS  S IN ANBEFALING NR .  2  (VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM ) 

Iht. denne anbefalingen er et aktivt eierskap grunnleggende for en best mulig lokalpoli-

tisk forvaltning av kommunens samlede verdier og har direkte konsekvenser for selska-

pene, deres disposisjoner og deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi 

viktige signaler overfor omverden og styrke kommunens omdømme. 

 

Vår merknad: Anbefalingen omtaler aktivt eierskap ved valg av selskapsform når deler 

av virksomheten legges ut i et selskap. Men det samme kan gjelde for vesentlige selska-

per generelt. I hvilken grad fylkeskommunen skal utøve et aktivt eierskap, blir likevel et 

valg som fylkeskommunen selv må foreta ut fra selskapets vesentlighet for dem. 

 



Rogaland Revisjon IKS 

Eierskapsforvaltning - 55 - Rogaland fylkeskommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VEDLEGG 

 

 

 

 

  



Rogaland Revisjon IKS 

Eierskapsforvaltning - 56 - Rogaland fylkeskommune 

Om selskapskontroll 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontroll-

utvalg kapittel 6 (§§ 13 – 15). Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter:  

 

• Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 

første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av (fylkes-)kommunens eierinteresser, herunder 

å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med (fylkes-)kommunens vedtak 

og forutsetninger. 

• Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 

andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollut-

valg kapittel 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkes-

tingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 

 

Bakgrunnen for selskapskontrollen 

Det følger av det ovenstående at eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Prosjektet om eierskapsforvaltning denne 

gang ble imidlertid bestilt på bakgrunn av det som fremkom i lys av Dale-saken (fylkeskommunens utvikling av Dale-

eiendommen). I en kritisk artikkelserie i Stavanger Aftenblad i 2017/2018 ble det her bl.a. stilt spørsmål om eiers opp-

følging av selskapet og styret, styrets oppfølging av og kontroll med selskapet og daglig leder, samt styrets kompetanse. 

Kontrollen denne gang ble dermed utvidet med forvaltningsrevisjon, hvor det spesielt ble sett på styrevalgsprosessen 

og styrenes kompetanse. Det ble også sett på selskapsstyringen ved noen utvalgte heleide kommunale selskaper. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Rune Eskeland. Rapporten er gjennomgått av fagan-

svarlig for forvaltningsrevisjon Christian Friestad og revisjonsdirektør Cicel Aarrestad. Mandat for prosjek-

tet ble vedtatt av kontroll- og kvalitetsutvalget i møte 12.04.2018. 

Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. 

Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. 

lovverk og politiske vedtak.  

 

I dette prosjektet er følgende kilder anvendt: 

• Fylkeskommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder: 

o Fylkeskommunens eierskapsmelding 

▪ Overordnede eierstrategier  

▪ Regler for eierstyring og selskapsrapportering 

▪ Opplæring av folkevalgte representanter i eierorgan og styrer 

• Aksjeloven og lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

• KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

• NIBR Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

• Reelle hensyn (eksempelvis hva andre kommuner har funnet formålstjenlig) 

Metode 

Metodisk har vi benyttet intervjuer, spørreundersøkelser og dokumentgransking. Intervjuer ble 21.06.2018 

avholdt med fylkeskommunen (fylkesrådmann Trond Nerdal og rådgiver Anne Mari Ramsland fra næ-

ringsavdelingen). Vi hadde 11.10.2018 eget møte med fylkesordføreren om eierstyringen. Rådgiver fra næ-

ringsavdelingen har vært kontaktperson i prosjektet. Vi har underveis i prosjektet foretatt en rekke avkla-

ringer med kontaktperson. Det er brukt spørreundersøkelse (QuestBack) for det som gjelder fylkeskommu-

nens overordnede eierstrategier, regler for eierstyringen samt opplæring og informasjon om eierstyring og 

selskapsledelse. Det er brukt mailundersøkelse når det gjelder hvordan selskapsstyringen er ved noen ut-

valgte kommunalt heleide selskaper og om hvordan fylkeskommunen oppleves som eier. For fylkeskom-

munens styrevalgsprosess har vi samlet inn dokumentasjon for alle styrevalgene (siste styrevalg).  

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#77
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20040615-0905.html#map006
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Dokumentliste (kilder) 

Vi henviser til følgende kilder:  

 

Lovregler 

• Kommuneloven av 25. september 1992  

• NOU 2016:4 - Ny kommunelov (10.03.2016) 

• Proposisjon 46 L (2017–2018) - Lov om kommuner og fylkeskommuner (16.03.2018) 

• Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 

• Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 

• Stiftelsesloven av 15. juni 2001 

 
Eierstrategi/eierstyring og selskapsledelse  

• KS (2015): Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll - utgave november 2015 

• NIBR (2015): Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

• NKRF (2012): Selskapskontroll – fra a til å (praktisk veileder) med vedlegg 

• Kommuneforlaget (2011): Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen  

• Kommuneforlaget (2012): Styring av kommunalt eide selskaper av Vibeke Resch-Knudsen 

• Kommunerevisoren nr. 3/2006: Hvem som er omfattet av selskapskontroll (artikkel av seniorrådgiver 

Jostein Selle, KRD) 

• Kommunerevisoren nr. 5/2018: Styrevalg i kommunalt eide selskaper (artikkel av Arild S. Stana, 

• seniorrådgiver, KS Konsulent AS 

• Kommunal- og regionaldepartementet (20.09.2013): Spørsmål om habilitet i AS og IKS 

• Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (2005) 

• NUES (2014): Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - utgave oktober 2014 

 

Rogaland fylkeskommune 

• Rogaland fylkeskommune sine nettsider (Eierskap og samarbeid) 

• Rogaland fylkeskommunes eierskapsmelding 2017 (fylkestinget sak 126/17 fra 12.12.2017) 

• Fylkestingets vedtak ved eierskapsmeldingene for 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 

• Valg til øvrige utvalg, styrer og råd 2015-2019 (fylkestinget sak 90/15 fra 27.10.2015) 

• Oppnevning av medlemmer/varamedlemmer til utvalg, styrer og råd - Suppleringssak (fylkestinget 

sak 1/16 fra 27.01.2016) 

• Fylkeskommunal styrerepresentasjon i Filmkraft Rogaland Senter (fylkestinget sak 50/16 fra 

26.04.2016) 

• Mediefondet Zefyr AS - Oppnevning av styremedlemmer (fylkestinget sak 107/16 fra 25.10.2016) 

• Oversikt over fylkeskommunens representanter i eierorganet til de enkelte selskaper 

• Oversikt over fylkeskommunens representanter i styret til de enkelte selskaper 

 

Andre kilder 

• Rogaland Revisjon IKS: Eierskapsforvaltning i Rogaland fylkeskommune (august 2013) 

• Rogaland Revisjon IKS: RFK - Overordnet analyse - Plan for selskapskontroll 2016-2019 (august 2016) 

• Eierskapsmeldinger til kommuner i vår region 

• Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret) 

• Proff.no (opplysninger om selskapene) 
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Fylkeskommunens selskaper - Oversikt UB 2017 

Oversiktene gjelder fylkeskommunens direkte eierskap. Den første oversikten har med aksjeselskaper, mens den andre 

oversikten har med interkommunale selskaper og andre selskapsformer. Fylkeskommunens selskaper er primært aksje-

selskaper. Det er også noen interkommunale selskaper og andre selskapsformer. 

 

Fylkeskommunen er direkte eier i 42 selskaper. Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet 

kommunalt heleide, vil være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Mening-

ene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. Eksempelvis fylkeskommu-

nens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, brukerne av selskapene og meninger om dette 

for øvrig. Samme selskap vil dessuten kunne ha ulik vesentlighet hos den enkelte eier. 

 

Aksjeselskaper 

V1 - Fylkeskommunens aksjeselskaper - Oversikt UB 2017 
Kilde: Fylkeskommunens selskapsnote og Proff.no 

 

 

Fylkeskommunen har også i 2018 vedtatt å være med i selskapet Biosentrum Risavika AS (foreløpig navn). 

Selskapet er enda ikke i drift og fylkeskommunens eierandel er heller ikke avklart. 

 

Fylkeskommunens eierandel i Mediefondet Zefyr er endret til 50 % i 2018. 
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Interkommunale selskaper og andre selskapsformer 

V2 - Fylkeskommunens interkommunale selskaper og annet - Oversikt UB 2017 
Kilde: Fylkeskommunens selskapsnote og Proff.no 

 

 

 

I tillegg kommer fylkeskommunens deltakelse i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS fra 2017 med 18,19 

% eierandel, og eierskapet i interesseselskapet IS Fjordvegen. 

 

Kommentarer til oversiktene 

Selskapenes driftsinntekter og driftsresultater vil variere en del fra år til år. Det bemerkes at formålet til 

mange av fylkeskommunens selskaper ikke er lønnsomhet, men at en viss «lønnsomhet» over tid er viktig 

for å sikre driften og for å unngå at eierne må inn med mer kapital/tilskudd. En lav lønnsomhet vil dessuten 

påvirke likviditeten og soliditeten negativt.  

 

Bokført verdi er Rogaland fylkeskommunes bokførte verdi av eierandelen pr. 31.12.2017. Vi har ikke verifi-

sert fylkeskommunens verdivurdering av de enkelte selskaper, men dette vil normalt være fylkeskommu-

nens andel av aksjekapitalen eller selskapskapitalen (innskutt eierkapital). 

 

Ferde AS (tidligere Sørvest Bomvegselskap AS) er et av de nye regionale bompengeselskapene som er opp-

rettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i fem regionale selskap. Ferde AS er 

eid av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Foreløpig er 

seks bompengeselskaper fusjonert inn i det nye bompengeselskapet. Dette er Finnfast AS, Gjesdal Bom-

pengeselskap AS, Haugalandspakken AS, Nord-Jæren Bompengeselskap AS, Rogaland Bompengeselskap 

AS og Rogfast AS. Ryfast AS gjenstår. 

 

BT Signaal AS (for tiden Skyttel AS) er et nytt selskap for fylkeskommunen (2018). Vedtak i FU SAK 247/17: 

Rogaland fylkeskommune kjøper seg inn i BT Signaal AS etter at Sørvest Ferge AS er fusjonert inn i BT 

Signaal AS. Sørvest Ferge AS ble etablert 06.05.2017 og slettet etter fusjon 07.12.2017. 

 

I kommunalt heleide selskaper (og som er AS, IKS eller IS) har kontrollutvalget og revisor innsynsrett etter 

kommuneloven § 80. Rogaland fylkeskommune er eier i 13 kommunalt heleide selskaper. Dette er Ferde AS, 

Filmkraft Rogaland AS, Kolumbus AS, Mediefondet Zefyr AS, Museum Stavanger AS, Ryfast AS, Stavanger 

Forum AS, Universitetsfondet for Rogaland AS og de 5 IKS’ene. 
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Fylkeskommunes eier- og styrerepresentanter  

Oversiktene gjelder fylkeskommunens direkte eierskap. Den første oversikten har med aksjeselskaper, mens den andre 

oversikten har med interkommunale selskaper og andre selskapsformer.  

 

Oversiktene viser eier- og styrerepresentanter i gjeldende valgperiode 2015-2019 (status våren/sommeren 

2018). Det vil kunne forekomme enkelte endringer i løpet av en valgperiode. Vararepresentanter er ikke tatt 

med. For selskaper med svært mange eiere vil eierstyringen gjerne være perifer (typisk KLP og samvirker). 

 

Aksjeselskaper 

V3 - Fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter i aksjeselskaper 
Kilde: Fylkeskommunens administrasjon og generalforsamlingsprotokoller 2018 

 

 

 

Oversikten viser at fylkeskommunen for fire selskaper stilte med sin styrerepresentant som eierrepresen-

tant på generalforsamlingen i 2018. Dette er selskapene Ipark AS, Lysefjorden Utvikling AS, Marin Energi 

Testsenter AS og Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS. Fylkeskommunen sin eierandel i Kommu-

nekraft AS er sammen med 138 andre eiere. LVK er største eier med 56,88 %. 138 kommuner og fylkes-

kommuner eier hver 0,3125 %. 
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Interkommunale selskaper og andre selskapsformer 

V4 - Fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter i interkommunale selskaper og annet 
Kilde: Fylkeskommunens administrasjon 

 

 

 

Generelle kommentarer til eierrepresentasjonen 
Fylkeskommunens eierrepresentasjon i generalforsamling og representantskap gjelder våren/sommeren 

2018. Det er i utgangspunktet fylkesordfører som vil delta på generalforsamlinger. Ettersom det er mange 

møter innenfor et kort tidsrom, foretas det en ganske stor delegering av dette til andre. Interkommunale 

selskaper har faste og valgte eierrepresentanter i representantskapet. 

 

 

Fylkeskommunens styrevalgsprosess 

Notat fra politisk rådgiver i AP 

 

Fra politisk side er det viktig at det er dyktige og kvalifiserte styremedlemmer som representerer fylkes-

kommunen i diverse styrer. Det er primært 3 kategorier av verv som fylles i løpet av en eller flere perioder.  

 

1. Styrer hvor det er en valgkomite  

Her er det en valgkomité som sammen innhenter potensielle kandidater og deres CV, og deretter etter even-

tuelle intervjurunder legger frem sin innstilling. Denne valgperioden har det vært en valgkomité bestående 

av gruppelederne som har lagt frem innstillingen til kandidater til følgende verv (blir ofte sendt over e-

post). Eksempelvis: Kolumbus AS. Det er også flere av styrene/generalforsamlingene som har nedsatt egen 

valgkomité. Eksempelvis Ipark AS (Per Kåre Foss fra RFK) og Lysefjorden Utvikling (Solveig Ege Tengesdal 

fra RFK). 

 

2. Styrer hvor fylkesutvalget har fått fremlagt en sak med kandidater  

Her er det administrasjonen som har mottatt henvendelser fra styret/organisasjonen og har fremmet kan-

didater til styrevervene for behandling hos fylkesutvalget. Eksempelvis: Filmkraft Rogaland, Mediefondet 

Zefyr. 

 

3. Styreverv fordelt iht. forhandlinger etter valg i samarbeid med posisjonspartiene og opposisjonen  

Det er forskjellige praksis fra parti til parti, men for oss i Arbeiderpartiet tar vi flere hensyn før vi utnevner 

verv til våre folkevalgte.44 Herav erfaring fra lignende styrer, ev. samme styre, erfaring innenfor feltet og 

kapasitet til vervet, og generelt en helhetsvurdering. Eksempelvis: Allservice AS, Attende AS, Fjord Norge 

AS, Museum Stavanger AS, Rogaland Teater AS, Universitetsfondet for Rogaland AS. 

                                                      
44 Her kan det altså være noe ulikheter i praksisen hos de politiske partiene. 
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Fylkeskommunens overordnede eierstrategier  

Rogaland fylkeskommune sin eierskapsmelding (versjon 2017)  

 

3.4 Prinsipper for godt eierskap  

I Regjeringens eierskapsmelding fremholdes statens prinsipper for godt eierskap. De 10 prinsippene retter 

seg mot alle statlige heleide og deleide selskaper. Prinsippene tar for seg styresammensetning og styrets 

rolle, åpenhet om eierskapet og krav til likebehandling av aksjonærene. I tillegg fremholdes krav til alle 

selskapene om styrets ansvar og oppgaver i forhold til miljøhensyn, HMS, likestilling, etikk, integrering og 

samfunnssikkerhet. 

 

Samtidig med at stortingsmeldingen (om statlig eierskap) ble lagt frem, ble det også lagt frem nye retnings-

linjer for godtgjørelse i selskaper med statlig eierskap. Her fremgår det at staten skal stemme nei på gene-

ralforsamlingen, dersom det fremmes forslag om opsjoner i selskaper hvor staten er eier. 

 

Gjennom arbeidet i den interkommunale gruppen er utformingen av prinsipper for godt eierskap drøftet. 

Å komme frem til et felles resultat er en styrke og en reell mulighet for at prinsippene kan bli tatt aktivt i 

bruk. Felles prinsipper for godt eierskap er tilsvarende med på å styrke forutsigbarhet i eierstyringen for 

selskapsstyrene. 

 

Prinsippene bør gjøres gjeldende uavhengig av selskapsform og hvilken målsetning eierne har med selska-

pet eller samarbeidet, og bør følgelig legges til grunn for alle eierskap hvor fylkeskommunen har vesentlige 

eierinteresser. 

 

Krav rettet mot eier 

1. Før en mulig selskapsdannelse bør det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap 

fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. Tilsvarende analyse bør gjøres ved utarbeiding av eierstrategi. 

 

2. Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap. 

a) Meroffentlighet skal være et prinsipp (FT 109/11). 

b) Det skal være åpenhet rundt fylkeskommunens valg av styremedlemmer. 

c) Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret. 

d) Fylkeskommunens representanter i selskapene skal fremme åpenhet om selskapenes virksomhet (FT 

109/11) 

 

3. Eier bør fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. 

a) Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i generalforsamling og representantskap. 

b) Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet mellom eierne, informasjon til eierne 

utenom representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av styret. 

 

4. Eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 

a) Eierskapet bør være forutsigbart og langsiktig (utover fire år). 

b) Eierne i samspill med styret og ledelsen skal sikre god ledelse av selskapet. Herunder bør fokuseres hvor-

dan eierne og styret sammen skal kunne påvirke ledelsens arbeid med utgangspunkt i selskapets behov. 

c) Aktiv eierstyring krever tverrpolitisk forståelse av hvorfor fylkeskommunen er engasjert i selskapet. 

d) Eier bør utforme styreinstruks som beskriver styrets mandat og sammensetning, styremøtenes forret-

ningsorden og saker som skal styrebehandles, saksbehandlingsregler (lovgrunnlag), og informasjon utenom 

styremøter. 

e) Det bør være klart skille mellom eier og kunde/bruker for å unngå mistanke om at selskap hvor fylkes-

kommunen står som eier forfordeles/ gis fordeler i forhold til andre selskap, eller at det stilles for lave krav 

fra eier eller på andre måter er tildelt ressurser som gir et ekstra konkurransefortrinn. 

f) Hvorvidt selskapet skal utføre oppgaver etter egenregiprinsippet, eller konkurranseeksponeres, bør tyde-

lig fremgå av vedtekter eller selskapsavtale. 
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g) Gjennom krav til resultat og rapportering gir eieren tydelig signaler på hva som forventes av virksomhe-

ten. Det er naturlig at eier måler resultatkrav uttrykt med avkastning på den kapitalen de forvalter, krav til 

kundetilfredshet og HMS forhold, samt likestillingskrav i forhold til styrende organer. 

h) Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. I selskaper der virksomheten har karakter av 

næringsdrift, bør en offentlig eier stille de samme krav til avkastning på investert kapital, som det en privat 

eier vil gjøre. 

 

Krav rettet mot selskapet 

5. Foretaket skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 

a) Selskapene bør rapportere etter prinsippet om bærekraftig utvikling, det vil si å integrere økonomisk, 

miljømessig og sosial rapportering. 

 

6. Eierne skal likebehandles. 

a) Selskapet skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, saksdokumentene bør 

være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som behandles. 

b) I aksjeselskaper bør innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes minst fire uker før gene-

ralforsamlingen. 

c) For interkommunale selskaper skal innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte sendes 

minst to uker før møtet skal holdes. 

 

7. Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 

a) Finansieringen av selskapet må tilpasses typen av virksomhet. 

b) Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. 

c) Selskapet bør ha en strategi på kapitalbinding - stor kapital kan anses å ikke være ønskelig for fylkeskom-

munen. 

d) Lønns- og insentivordninger utformes slik at de fremmer verdiskapingen, og skal være rimelige. Hoved-

prinsippet bør være at selskapene med fylkeskommunen som eier følger gjeldende lønnsstrategi hos eierne. 

 

8. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets 

egenart. Styremedlem representerer foretaket. 

a) Styresammensetningen må sees i forhold til formål, ulike selskaper krever ulike tilnærminger til styrets 

sammensetning. 

b) Det er viktig at styret velges med fokus på selskapets behov, vedkommendes kompetanse og styrets totale 

sammensetning. 

c) Det vektlegges at begge kjønn er representert i styret. Det skal tilstrebes at det kjønn som er i mindretall 

representerer 40 % av medlemmene. 

d) Som hovedregel skal det benyttes valgkomite i selskapene ved oppnevning av styret. Gruppelederne i 

fylkestinget er valgkomite for fylkeskommunale foretak og i selskap der fylkeskommunen eier 100 %. Valg-

komiteens innstilling legges frem for fylkestinget til behandling ved nyvalg og/eller suppleringsvalg 

e) I selskaper med betydelige sektorpolitiske målsettinger bør det vurderes konkret om styrets medlemmer 

bør ha nær tilknytning til fylkeskommunens politiske og administrative ledelse. 

 

9. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til service, kontroll, 

strategi og ressurssituasjon. Styret bør: 

a) Tilrettelegge for god dialog på generalforsamlingen mellom eiere, styret og ledelsen. 

b) Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. 

c) Utarbeide plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt evaluere sin virksomhet. 

d) Nye styremedlemmer skal tilbys opplæring om virksomheten og i rammene for styrets arbeid i selska-

pet/foretaket. I styrer med valgperiode på 2 år må tilstrebes at ikke hele styret skiftes ut samtidig. 

 

10. Saksforberedelse til møter i eierorgan 

a) I alle selskaper stilles krav om at sakliste og saksdokumenter til representantskapet, 

b) Generalforsamlingen eller andre eierorgan i selskapet skal sendes ut min. 30 dager før møtet. Dokumen-

tene sendes fylkesordfører/valgte representanter og fylkesrådmannen. 
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Fylkeskommunens kjøreregler 

Rogaland fylkeskommune sin eierskapsmelding (versjon 2017)  

 

Dette omfatter fylkeskommunens regler for eierstyring og selskapsrapportering – og regler for opplæring av folkevalgte 

representanter i eierorganer og styrer. 

 

3.5 Kjøreregler 

 

Arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring 

 

1. De valgte representantenes roller – eierorgan og styrer: 

 

a) De valgte representantene i representantskap, bedriftsforsamling og generalforsamling skal ivareta fyl-

keskommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. 

b) I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav. 

c) Der det er mer enn én representant valgt av fylkestinget, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig 

ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. 

d) I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan fylkesutvalget etter delegert myndighet instruere 

representantene. 

 

2. Opplæring av folkevalgte representanter i eierorgan og styrer: 

 

Som et ledd i praktisering av eierskapspolitikk generelt og roller og utøvelse av oppgaver i eierorgan og 

styrer spesielt, vil fylkesrådmannen tilby et opplæringsprogram for folkevalgte etter konstituering av nytt 

fylkesting. 

 

3. Rapportering og utvikling av eierstrategien for Rogaland fylkeskommune: 

 

Ved fylkestingets årlige behandling av eierskapsmelding skal rapportering fra selskapene og fylkeskommu-

nens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til enkeltselskaper 

skal behandles i dette møtet. 

 

a) Fylkeskommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av fylkestinget 

b) Nøkkeltall, ev. årsrapport og årsregnskap fra selskapene, legges frem for fylkestinget. 

c) Ved behandlingen vektlegges følgende punkter: 

 

√ utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall 

√ risiko og framtidsutsikter 

√ behov og ønsker om mulige endringer og tiltak fremover (for eksempel avvikling, styrking) 
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Fylkestingets vedtak ved eierskapsmeldingene 

2013-2017 (utdrag) 

 

Fylkeskommunen utarbeidet sin første eierskapsmelding i 2007. Siden da er eierskapsmeldingen årlig rullert. 

 

Fylkestingets vedtak 2013 (hele vedtaket) 

• Eierskapsmelding for 2013 tas til orientering. Fylkestinget forutsetter at prinsippene for godt eierskap 

som det er redegjort for i saksfremlegget, legges til grunn for utøvelse av fylkeskommunens eierskap i 

selskap fylkeskommunen selv eier og/ eller er medeier i.  

• Gruppelederne i fylkestinget er valgkomité for fylkeskommunale foretak (RKT og Tannhelse) og i sel-

skap der fylkeskommunen eier 100 %. Valgkomiteens innstillinger legges fram for fylkestinget til be-

handling ved nyvalg og /eller suppleringsvalg.  

• Rogaland fylkeskommune legger for øvrig til grunn de samme intensjoner for oppretting av valgkomite 

som Stavanger kommune (gjengitt under pkt. 4 – Fylkesrådmannens vurderinger). 

 

Fylkestingets vedtak 2015 (utdrag) 

• Med henvisning til punkt 9d) forutsettes det at nye styremedlemmer tilbys opplæring om virksomheten 

og rammene for styrets arbeid i aktuelle selskap/foretak. Dette innarbeides i tillegg som en del av fol-

kevalgtopplæringen av fylkestingets medlemmer. 

 

Fylkestingets vedtak 2016 (utdrag) 

• I den grad det lar seg gjøre, bør det oppnevnes faste eierrepresentanter fra den politiske ledelsen til 

generalforsamlinger/representantskapet i selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller 

vesentlige interesser.  

 

Fylkestingets vedtak 2017 (utdrag) 

• Opplæring av styremedlemmer etableres som en obligatorisk ordning som gjennomføres i hver valg-

periode.  

• Fylkestinget ber om at fremtidige eierskapsmeldinger inkluderer en kort (et avsnitt) redegjørelse for 

fylkeskommunens opprinnelige begrunnelse for eierskap.  

 

Forslag som falt 2017 

• Fylkeskommunen skal arbeide aktivt for å opprette valgkomiteer i selskap som fylkeskommunen har 

større eierinteresser i, eller selskapets virksomhet har stor økonomisk eller strategisk betydning for fyl-

keskommunen.  

 

Fylkestingets vedtak ved eierskapsmeldingen 2007  

Det ble i FT sak 45/04 (møte 12.06.07) gjort følgende vedtak tilknyttet en årlig eierskapsmelding:   

 

• Sak om fylkeskommunal eierskapsstrategi vedtas.  

• Fylkestinget delegerer til fylkesutvalget å avgjøre hvilke virksomheter Rogaland Fylkeskommune skal 

delta i på eiersiden. Likeledes delegere fylkestinget til fylkesutvalget myndigheten til å avhende (selge) 

eierandeler/aksjer i virksomheter som fylkeskommunen er medeier i. 

• Fylkestinget delegerer til fylkesutvalget å foreslå styremedlemmer til virksomheter. 

• Fylkeskommunens eierandeler i Gartnerhallen BA og Honningsentralen BA søkes avhendet. 

• Det legges årlig fram en melding for fylkestinget om fylkeskommunalt eierskap basert på virksomhet-

enes årsmeldinger og årsregnskap, første gang i 2008.   
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KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsle-

delse og kontroll (oversikt) 

Versjon november 2015 

 

Enkelte større kommuner, eksempelvis Stavanger kommune, har i sin eierskapsmelding sagt hvordan de 

forholder seg til KS sine anbefalinger.  KS sine anbefalinger er spesielt innrettet mot kommunene. 

 

KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll omfatter mange forhold. Disse er rettet både 

mot eierne og selskapene. Mange av KS sine anbefalinger går på styret i selskapene (spesielt anbefalingene 

nr. 9 til 17). Anbefalingene omtaler bl.a. bruk av valgkomite ved styreutnevnelser, sammensetningen av 

styret (styrets kompetanse, kapasitet og habilitet), og rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene 

(herunder styrets årlige vurdering av egen kompetanse ut fra formålet med selskapet). 

 

Det bemerkes at vi her kun har tatt med en oversikt over hovedpunktene i KS sine anbefalinger. KS sine 

fullstendige anbefalinger kan leses på KS sine nettsider. 

 

Nr. 1 OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 

Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller eierskapssemi-

narer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Det an-

befales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 

 

Nr. 2 VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, samfunns-

ansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. 

 

Nr. 3 FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 

Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til monopolvirksomhet, bør 

som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssub-

sidiering. 

 

Nr. 4 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 

Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eiers-

kapsmelding for alle sine selskaper. 

 

Nr. 5 UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer sty-

ringen av selskapet. 

 

Nr. 6 EIERMØTER 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med 

ed selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder 

for selskapet. 

 

Nr. 7 EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale fol-

kevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kom-

munestyrets vedtak. 

 

Nr. 8 GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER 

De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som innkaller. Bestem-

melser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid 

til å behandle aktuelle saker. 
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Nr. 9 SAMMENSETNINGEN AV STYRET 

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet. 

Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. 

 

Nr. 10 VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 

Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite. 

 

Nr. 11 KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon. Sty-

remedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 

 

Nr. 12 RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også 

anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor 

anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 

 

Nr. 13 STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 

Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være repre-

sentert i datterselskapenes styrer. 

 

Nr. 14 OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske varamedlemmer benyttes for å 

sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 

 

Nr. 15 HABILITETSVURDERINGER 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Ordfører og råd-

mann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 

 

Nr. 16 GODTGJØRING AV STYREVERV 

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om godt-

gjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar. 

 

Nr. 17 REGISTRERING AV STYREVERV 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregiste-

ret.no. 

 

Nr. 18 ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 

Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS Bedrift vil være et naturlig 

valg for mange av disse selskapene. 

 

Nr. 19 UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER  

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften. 

 

Nr. 20 SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE FORETAK 

Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer administrasjonssjefens 

rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 

 

Nr. 21 UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 

Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket 

etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvalt-

ningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selska-

per. 

  

http://www.styrevervregisteret.no/
http://www.styrevervregisteret.no/
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