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1.
Generelt
Eiermeldingen skal sikre at alle eierkommunene har en felles forståelse av hvordan vi ønsker å
sikre en god og omforent styring av de interkommunale selskapene i Follo, herunder ivareta
intensjonene i kommunale eiermeldinger. For at de kommunale eiermeldingene skal få effekt i
forhold til interkommunalt samarbeid, har Follorådet etablert en felles eierstrategi. Dette er gjort
uavhengig av om eierkommunene har etablert eiermeldinger eller ikke.
Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler følger som vedlegg til dette dokumentet.
2.
Rådmannens rolle
Rådmannen har ingen formell rolle i de interkommunale selskapene. Rådmannen og
kommuneadministrasjonene besitter imidlertid verdifull kompetanse og innsikt i den totale driften
som kan være en ressurs ved politiske diskusjoner om kommunenes eierskap. Rådmannen bør i
forbindelse med den totale eierstyringen dermed være en naturlig rådgiver først og fremst overfor
kommunenes representantskapsmedlem. Når saker som gjelder selskapene skal viderebehandles i
eierkommunenes organer, tilligger det rådmannen å forberede disse og avgi innstilling.
3.
Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap
Follorådet anmoder selskapene om å følge opp punkter beskrevet i tabellen under. Hvis det anses
hensiktsmessig, kan selskapene velge å benytte vertskommunens planer- og retningslinjer på de
opplistede områdene.
Område

Tiltak

Ansvar

Gjennomføres

Selskapsstyring

Etablere styreinstruks og
instruks for daglig leder

Styret

Innføres i de selskapene der
dette ikke finnes, evalueres
hvert annet år

Etablering av etiske
retningslinjer

Styret/daglig leder

Innføres i de selskapene der det
ikke finnes. Revidering ved
rullering av styremedlemmer

Registrering i
KS`styrevervregister

Styremedlemmet

Ved inntreden i styret

Varslingsregler

Styret/daglig leder

Innføres der det ikke er gjort.
Revidering ved rullering av
styremedlemmer

Plan for informasjonssikkerhet

Styret/daglig leder

Innføres der dette ikke er gjort.
Revidering ved rullering av
styremedlemmer.

Plan for helse, miljø og
sikkerhet

Styret/daglig leder

Innføres der dette ikke er gjort.
Revidering ved rullering av
styremedlemmer.

Etablering av selskapsstrategi

Styret/daglig leder

Innføres der dette ikke er gjort.
Revidering ved rullering av
styremedlemmer.

Egenevaluering av
styrearbeidet

Styret
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4.

Valg, Styresammensetning, Generalforsamling, Representantskap

Valgkomite
Follorådet velger valgkomitè bestående av politiske representanter fra alle kommunene (7
medlemmer). Kommunenes representanter velges av kommunestyrene. Valgkomiteen sammensettes
innen 10.november i valgåret. Leder av valgkomiteen utpekes av Follorådet.
De nye bestemmelsene i fvl §6 (habilitet) må legges til grunn for vurdering av kandidater til de
ulike styrene.
Styresammensetning
Det skal være et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at styret samlet sett sikrer høy og
relevant kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts særpreg. Styret skal settes sammen på en slik
måte at det sikrer kompetanse innenfor områdene fag, økonomi og organisasjon. Vertskommunens
styremedlem bør normalt ikke være styreleder i selskaper i egen kommune. Dette for å hindre
dobbeltroller. Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper kan hentes fra
kommuneadministrasjonen (for å sikre kommunal kompetanse i styret), folkevalgte, annen offentlig
virksomhet eller næringslivet generelt. I henhold til endring i lovgivningen om skjerpede
habilitetsregler fvl. §6 bør ikke ordfører inneha styreverv, det samme gjelder kommunens øverste
administrative leder. Det bør løpende være en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i styret.
Videre skal det ved sammensetning av styret tas hensyn til lovgivingen om å sikre kjønnsbalanse i
styret. Med virkning fra 01.01.12 gjelder en kvinnerepresentasjon på 40 % også for kommunalt eide
selskaper.
Det utarbeides en samlet oversikt over hvem som er valgt inn i de ulike styrene som gjøres
tilgjengelig på Follorådets nettside.
Generalforsamling/Representantskapsmøter
• Det settes av 2 dager i juni hvert år for gjennomføring av
generalforsamling/representantskapsmøter for alle interkommunale selskap.
• Representantskapet består av ordførerne i hver deltakerkommune.
• Frist for innkalling settes til 4 uker.
5.
Habilitet
Rolleklarhet blant folkevalgte er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunene.
Innskjerpingen av habilitetsreglene medfører at folkevalgte og ansatte ikke kan behandle en sak i
kommunen som gjelder et offentlig eid selskap der de selv har en ledende stilling eller sitter i
styret/representantskapet. Dette gjelder ikke ved behandling av budsjettene i egen kommune.
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylk
eskommuner.pdf
6.
Styreopplæring
Opplæring og utøvelse av eierpolitikk i de enkelte kommunestyrer er hver kommunes ansvar, likeså
opplæring av styremedlemmer i kommunens egne selskaper. Opplæring av styremedlemmer og
ledere i interkommunale selskaper, bør imidlertid tilrettelegges av Follorådet. En slik opplæring bør
omhandle formell gjennomgang av relevante regler, men også emner som formål med selskapet,
forholdet til lokaldemokratiet, omdømme, etikk, habilitet, lojalitet, ansvar og roller.
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Opplæring av styremedlemmer bør skje etter hvert valg, ellers ved behov. Det anbefales at
Follorådet tilrettelegger og bekoster selve kurset, mens selskapet selv dekker frikjøp av egne
deltakere.
7.
Vertskommuneoppgaver
De fleste interkommunale samarbeidstiltak er små virksomheter med 3 - 12 ansatte som arbeider
med oppgaver i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Ledelsen i virksomhetene er i stor
grad personer som rekrutteres inn ut fra yrkesfaglige kriterier. Virksomhetene har ofte begrenset
kompetanse på andre områder som er vesentlig for god virksomhetsledelse. Vertskommunen bør
derfor tillegges et særskilt ansvar for å bistå den administrative ledelsen slik at den har lett tilgang
på nødvendig kompetanse innenfor områder som økonomi, innkjøp, personalforvaltning,
lønnsforhandlinger, juss, IKT etc.
Det bør inngås skriftelige samarbeidsavtaler mellom virksomhetene og vertskommunene som
regulerer innhold og omfang av bistand og hvor også godtgjørelse for slik bistand blir regulert.
Veiledning, tilgang til kommunens innkjøpsavtaler, deltakelse i interne opplæringsprogrammer etc.
bør vertskommunene yte vederlagsfritt. Ved mer omfattende bistand bør prissettingen baseres på
selvkost.
Det bør være en normalordning at vertskommunenes regnskapsavdeling fører regnskapene for
virksomhetene, eventuelt regnskapsavdelingen i annen eierkommune etter konkurranse.
Vertskommunerevisjonen bør være revisjon for selskapene, men dette avgjøres av det enkelte
selskap.
8.
Lønnsfastsettelse
Det bør legges til grunn en strategi knyttet til lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale
selskapene. Lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale selskapene styres gjennom dialog
med daglig leder. Lønn til daglig leder bør så langt det er mulig av hensyn til rekrutteringen,
gjenspeile lønnsnivået til kommunens øvrige ledernivå.
9.
Fastsettelse av budsjetter
Det er kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer som skal overføres til
drift av det enkelte selskap. I perioder, der alle kommunene arbeider med ulike tilnærminger til kutt
i budsjettene, må det gis en mulighet til at kutt også kan foretas i de interkommunale selskapenes
budsjetter. Det vil derfor være viktig at budsjettforutsetningene er klare i løpet av juni måned hvert
år, slik at eierkommunene kan ta med seg dette inn i kommunens budsjettarbeidet på høsten.
Følgende milepæler legges til grunn for budsjettprosessen og nedfelles i et årshjul:
• Innen 1. april: Budsjettforutsetningene sendes til alle selskapene.
Budsjettforutsetningene utarbeides av rådmennene og vedtas av Follorådet.
Budsjettforutsetningene vil inneholde nødvendige krav til budsjetteringen.
• Innen 15. mai: Behov for endringer i selskapenes rammer påfølgende driftsår meldes
til rådmennene innen 15. mai.
• Innen 1. juni: administrasjonen i selskapet sender forslag til styret. Dette for å sikre
at kostnadene innarbeides i den enkelte kommunes midlertidige rammer.
• Innen 1. september: Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte selskap
oversendes økonomisjefen i kontorkommunen.
• Innen 15. september: Økonomiplanforslagene behandles i Follorådet
• Innen 01. oktober: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med umiddelbar
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•
•

oversendelse til kommunene.
Ca. 1. november: Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen der
selskapet inngår
Desember: Kommunestyrene vedtar Økonomiplan og budsjett inklusiv bevilgninger
til de interkommunale selskapene.

Denne prosessen vil sikre at alle selskapene opererer med samme forutsetninger og at
budsjettdokumentene har lik utforming i alle selskapene. Videre sikres det at eierne v/Follorådet
foretar en samordnet vurdering før forslagene vedtas i det enkelte representantskap.
10. Administrativ samordning
Rådmannskollegiet har som oppgave å forberede/utøve saksbehandling knyttet til eierrollen i
interkommunale selskaper enten selvstendig eller i samarbeid med vertskommune.
11. Evaluering
Dokumentet evalueres en gang i løpet av valgperioden.
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