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Felles eiermelding 2021 - 2025 
 
 
Kommunestyret- 21/94, har i møte 07.12.2021 fattet følgende vedtak: 

Felles Eiermelding 2021-2025 vedtas, 
men likevel slik at Nannestad kommune ikke slutter seg til endringene i reglementene for 
valgkomiteer som begrenser representantskapsmedlemmenes rett til å kunne velges som 
medlemmer av valgkomiteen. 
Disse endringene er heller ikke harmonisert med Nedre Romerike eller andre regioner vi har 
felles IKS med, og dette fremstår uhensiktsmessig. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ove Iversen 
Juridisk rådgiver 
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Arkivsak: 21/5212- 1

Saksbehandler: Ove Iversen

Dato: 15.10.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
PS21/182 Formannskapet 01.12.2021

PS21/94 Kommunestyret 07.12.2021

Felles eiermelding 2021 - 2025

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 01.12.2021 - sak 21/ 182
Felles Eiermelding 2021-2025 vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret

Behandling:
Forslag fra Ap og V, foreslått av Karl Henrik Laache, Venstre
Felles Eiermelding 2021-2025 vedtas,
men likevel slik at Nannestad kommune ikke slutter seg til endringene i reglementene for
valgkomiteer som begrenser representantskapsmedlemmenes rett til å kunne velges som
medlemmer av valgkomiteen.
Disse endringene er heller ikke harmonisert med Nedre Romerike eller andre regioner vi har
felles IKS med, og dette fremstår uhensiktsmessig.

Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fremmet av Karl Henrik Laache (V) på
vegne av AP og V.
Forslaget fremmet av Karl Henrik Laache (V) fikk 16 stemmer (AP 9 + FrP 4 + V 1 + MDG 1 +
KrF 1) og ble vedtatt. Mot 15 stemmer (H 5 + SP 5 + Nb 4 + SV 1) som støttet formannskapets
innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 07.12.2021 - sak 21/ 94
Felles Eiermelding 2021-2025 vedtas,
men likevel slik at Nannestad kommune ikke slutter seg til endringene i reglementene for
valgkomiteer som begrenser representantskapsmedlemmenes rett til å kunne velges som
medlemmer av valgkomiteen.
Disse endringene er heller ikke harmonisert med Nedre Romerike eller andre regioner vi har
felles IKS med, og dette fremstår uhensiktsmessig.

Hans Thue
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ordfører 
 

Kommunedirektørens innstilling:  
Felles Eiermelding 2021-2025 vedtas. 
 
 

Runar Kristiansen Maren Langlo 
Kommunedirektør kst. stabsleder 

 
Vedlegg: 
Felles_eiermelding_ØRU_2014 
Felles Eiermelding 2021 - 2025 
Sak 21 - 77 Instruks for valgkomiteen AS - Gardermoeregionen 
Sak 21 - 77 Instruks valgkomiteen IKS - Gardermoregionen 
Eierpolitikk for kommunene i ØRU 
 

Sammendrag/saken gjelder: 
Kommunene i Gardermoregionen har en gjeldende felles eiermelding og eierpolitikk vedtatt 
i 2014. Siden den gang er det vedtatt ny kommunelov og skjedd en utvikling i både 
eierforhold og erfarte behov, samt fokus for kommunenes eierstyring. Dette gjorde det 
nødvendig å foreta en revidering av kommunenes felles eiermelding. I 
kommunedirektørutvalget den 12.06.2020 ble det i sak 53/20 fattet vedtak om at 
eierstyringssekretariatet skulle legge fram forslag til revidert eiermelding for 
Gardermoregionen for kommunedirektørutvalget i desember 2020.  
 
 

 
Saksutredning: 
Eierstyringssekretariatet startet arbeidet med å revidere felles eiermelding sensommeren 
2020 og la fram første utkast for Kommunedirektørutvalget (KDU) i desember 2020. Det ble i 
denne sammenheng avtalt punkter for videre bearbeiding og utkastet ble deretter lagt fram 
for KDU til ny gjennomgang i mai 2021. Videre har utkastet vært behandlet i GRIP-styret i 
juni og august 2021, før siste utkast ble godkjent av KDU i september 2021.  
 
Den reviderte felles eiermeldingen erstatter felles eiermelding og eierpolitikk for 
kommunene i Gardermoregionen, vedtatt i 2014 (se vedlegg ).  
 
Strukturen for utkast til ny eiermelding er lagt opp slik at den felles eiermeldingen 
omhandler felles eierpolitikk, oversikt over felles eierskap, samt et faglig oppslagsverk innen 
eierstyring som vurderes som nyttig for alle kommunene. Deretter er det lagt til rette for at 
den enkelte kommune kan legge til en lokal eiermelding som del 2 til eiermeldingen. Den 
lokale eiermeldingen omhandler den enkelte kommunes særskilte eierskap, eksempelvis KF 
og lokale AS. 
 
 
Vurdering: 
I det følgende kommenteres de overordnede problemstillinger det i forberedende arbeid 
med eiermeldingen er reist spørsmål ved/som det kan være grunn til å drøfte nærmere.  
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Selskapsformene som eiermeldingen omhandler 
 
IKS og AS er relevant for alle kommuner og er derfor de selskapsformene som gjennomgås i 
den felles delen. Kommunalt foretak er relevant for noen slik at det er lagt opp til at dette 
kan inntas etter eget ønske i lokal del. Eiermeldingen viser en oversikt over, - men omtaler 
ikke andre samarbeidsformer som for eksempel ØRIK og Voksenopplæringen nærmere, da 
dette er kontraktstyrte samarbeid og ikke direkte eierstyring. Disse samarbeidene har egne 
samarbeidsråd der forbedringspunkter kan tas opp.  
 
Prinsippet om meroffentlighet 
 
Det er i flere steder i eiermeldingen tydeliggjort at eierne forventer at selskapene praktiserer 
meroffentlighet. Det er i denne sammenheng problematisert om et slikt krav kan svekke 
konkurranseevnen, herunder være utfordrende for enkelte kundeforhold samt at det også 
kan utfordre konfidensialitet med hensyn til klienter.  
 
Prinsippet om meroffentlighet er blant annet synliggjort i de innledende prinsippene om 
eierstyring, vedtatt i 2014, punkt 4, hvilket tilsier at det tidligere er politisk vurdert at dette 
er et viktig prinsipp for kommunene. Videre er meroffentlighet nettopp et prinsipp, ikke en 
regel. Meroffentlighet skal utøves der dette er mulig og forsvarlig jf. offentleglova. 
Kommunene skal selv vurdere om dokumenter som kan unntas, likevel kan utleveres. For 
kommunedirektørene er meroffentlighet fra selskapenes side avgjørende for at 
administrasjonen skal kunne få full innsikt i selskapenes drift og kunne skrive gode 
saksframlegg i forberedende eierstyring på vegne av politikerne. Reglene om taushetsplikt 
legger de ytre rammene for hva som kan deles og ivaretar hensynet til eksempelvis 
konkurranse og forretningshemmeligheter. Det er viktig å synliggjøre dette i eiermeldingen. 
 
Lønnsnivået i selskapene 
 
I overordnede prinsipper for eierstyring, punkt 4, angis det at lønnsnivået og utviklingen i de 
interkommunale selskapene skal være i samsvar med praksis i eierkommunene. Det er i 
forberedende arbeid med eiermeldingen problematisert at selskapene kommunene eier 
tidvis utkonkurrerer kommunene på lønn og iblant tapper dem for kompetanse. Dette taler 
for at det er viktig å la prinsippet stå som det gjør da det sender et viktig signal.  Det er 
videre en viktig oppgave for representantskapet og sørge for at styret klarer å lede selskapet 
slik at de har riktig lønnsutvikling. Slik oppfølging må skje gjennom den formelle 
styringslinjen som er via eierorganet.  
 
Eierrepresentanter 
 
Det har vært praksis i flere kommuner at det er ordfører som skal velges som 
eierrepresentant til representantskap og generalforsamling, med varaordfører som vara. Alle 
kommunene deler imidlertid ikke den oppfatningen hvilket nødvendiggjør at eiermeldingen 
åpner for andre alternativer. Ullensaker ønsker å kunne sende utvalgsledere i stedet for 
ordfører/varaordfører i enkelte møter.  
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Ullensaker redegjør for bakgrunnen for dette under: 
 
«Bakgrunn og problemstilling fra eierkomiteens rapport i 2017. 
http://sru.ullensaker.kommune.no//api/utvalg/1/moter/2677/behandlinger/4/2 
 
Siste avsnitt angir det politiske flertallets holdning: 
 
«En samlet komite har diskutert og forkastet at myndigheten til å utøve kommunens 
eiermyndighet i selskap og samarbeid, samles i formannskapet. En slik løsning kunne 
begrunnes i at Ullensaker kommune gjennomgående har tilpasset seg praksisen på Øvre 
Romerike om at ordføreren representerer kommunen i eierorganet. I dette perspektivet ville 
det derfor virke mest hensiktsmessig å legge myndigheten til det hovedutvalget ordfører 
leder. Videre vil forventningen om en mer aktiv rådmann i eierstyringssaker, være et 
ytterligere argument for en slik løsning. For å kompensere for ulempene ved en slik løsning, 
burde rådmannen pålegges å sørge for behandling av eiersaker også i det hovedutvalget som 
har ansvaret på det tjenesteområdet selskapet produserer sine tjenester. 
 
Et mindretall, bestående av partiene FRP og MDG, anbefaler at forvaltningen av kommunens 
eierbeføyelser legges til et eierorgan valgt av kommunestyret. Et slikt organ vil kunne 
rendyrke sin kompetanse på eierstyring. Ordfører burde velges inn i organet. Ullensaker 
kommune skal i forhandlinger med de andre deltakerkommunene søke å endre 
selskapsavtalene i interkommunale selskap slik at kommunene kan møte med to 
representanter i eierorganet. Disse bør være ordfører og hovedutvalgsleder eller annen 
representant oppnevnt av hovedutvalget.  
 
Et flertall, bestående av partiene H, Krf, AU, V, AP, SP og SV, anbefaler at dagens modell med 
myndighet fordelt på hovedutvalgene bør beholdes. Det politiske styringssystemet til 
Ullensaker kommune er basert på fire hovedutvalg med ansvar og myndighet fordelt etter 
fag. Det vil være uheldig å legge deler av disse oppgavene til andre organ, begrunnet 
utelukkende i at produksjonen er organisert i selskap og samarbeid og ikke i egenregi. På 
prinsipielt grunnlag er flertallet skeptisk til å flytte ytterligere myndighet til formannskapet 
på bekostning av hovedutvalgene. Ulempene med informasjon til og fra ordfører kan 
kompenseres med en forventing om at ordfører og hovedutvalgsleder møtes før og etter 
møter i selskapenes eierorgan.   Ullensaker kommune skal i forhandlinger med de andre 
deltakerkommunene søke å endre selskapsavtalene i interkommunale selskap, slik at 
kommunene kan møte med to representanter i eierorganet. Disse bør være ordfører og 
hovedutvalgsleder eller annen representant oppnevnt av hovedutvalget.   
 
Ullensaker skal i gang med revisjon av egen eiermelding. Vi har i denne og foregående 
periode hatt problemer med å stille på enkelte representantskap pga møtekollisjon. 
Ullensaker ønsker selskapsavtaler som ikke pålegger kommunen å stille med en bestemt 
funksjon, typisk ordfører. Vi er av den oppfatning at når selskapsavtalen eksplisitt oppgir 
«ordfører» som kommunens representant, så kan vi ikke gyldig velge en person som ikke har 
denne funksjonen. Ullensaker ønsker selv å beslutte hvem som skal møte på våre vegne.» 
 
Rutiner for varsling 
 

http://sru.ullensaker.kommune.no/api/utvalg/1/moter/2677/behandlinger/4/2
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Det er reist spørsmål om det bør inntas et krav i eiermeldingen til at selskapene skal 
utarbeide varslingsrutiner. Det vurderes imidlertid at krav til rutiner for varsling kan inntas i 
selskapene eierstrategi.  
 
F.eks: «Det forventes at de selskap som kommunen(e) har eierinteresser i utarbeider egne 
etiske retningslinjer og at disse er offentlig tilgjengelig. Kommunens/kommunenes etiske 
normer legges til grunn for dette arbeidet.» 
 
Kommunen (e) ønsker at det utarbeides gode rutiner for varsling som er tilpasset den 
enkelte virksomhet der kommunen har eierinteresser. De varslings- og oppfølgingsrutiner 
som utvikles, skal være i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser og må ha legitimitet 
i organisasjonen. I noen tilfeller foreligger det varslingsplikt. Det innebærer at loven pålegger 
en plikt til å gi opplysninger om nærmere angitte forhold til andre offentlige myndigheter 
jf.AML § 2-3 nr.2» 
 
Frist for å sende innkalling til representantskap med vedlegg 
 
Det er lagt inn en 6 ukers frist for selskapene til å sende ut sakspapirer i forkant av 
representantskapsmøter. Denne fristen er videre inntatt i de nylig reviderte eierstrategiene. 
Det vurderes at det er vanskelig å be selskapene om lengre tid.  
 
Forventningene til en eierrepresentant 
 
Representantskapets medlemmer er personlig valgt/oppnevnt og kan bli holdt ansvarlige på 
samme måte som styrets medlemmer. Det er problematisert i forberedende arbeid med 
eiermeldingen at det fremstår urimelig å skulle stå personlig ansvarlig for beslutninger tatt 
av generalforsamling/styre, samtidig som man bør votere i samsvar med det andre har 
bestemt.  
 
I IKS – loven § 9 første setning fastslås at hvert medlem har én stemme i representantskapet. 
Det forstås som at medlemskap av dette organet er et individuelt verv med personlig ansvar. 
Medlemmene møter ikke med fullmakt, men i kraft av å være utpekt ved valg, og da er det 
nærliggende å legge til grunn at det ikke kan gis bindende instruks til den enkelte om 
hvordan hun skal utøve sitt verv. 
 
Kommunestyret kan gi uttrykk for hvordan det ønsker representanten skal stemme i en 
bestemt sak, men det har ingen rettslige konsekvenser for gyldigheten av det vedtak som 
treffes der, om representanten ikke følger instruksen. 
Medlemmene forutsettes å sette seg inn i og delta ved vedtak på grunnlag av sin beste 
overbevisning om hva som er best for selskapet, og da etter å ha hørt på og deltatt i 
debatten om dette i hhv. representantskapet eller styret. Representantskapsmedlemmer 
kan skiftes ut ved nyvalg i perioden, men ikke med tilbakevirkende kraft.  
 
«Riset bak speilet» er allikevel at representanten blir byttet ut om de ikke stemmer i tråd 
med kommunestyrets eierinteresser. Det er tale om et personlig verv der lojaliteten skal 
ligge hos eierne. Dette er slik rollen som representantskapsmedlem er innrettet i lov og 
praksis.  
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Eiermøter/kontaktmøter 
 
Det vurderes at det er verdifullt og nødvendig med uformelle kontaktpunkt mellom eierne 
og selskapene eksempelvis det årlige dialogmøtet som gjennomføres i mai/juni samt 
forventningsbrevet som sendes ut av ESS på vegne av kommunene. Slike kontaktpunkter er 
viktig for løpende eierstyring, samtidig som det er verdifullt for administrasjonen å delta på 
for å kunne kjenne selskapet godt nok kunne lage gode saksframlegg til politikernes nytte. 
Eierorgan, styret og kommunedirektør bør være representert i eiermøtene.  
 
 
 
Valgkomite og styrevalgprosesser 
 
Som felles instruks for bruk av valgkomite er det foreslått en tilnærmet likelydende instruks 
for valgkomite i IKS og AS som den som er utarbeidet på Nedre Romerike. Likelydende 
instruks er forslått inntatt i ny selskapsavtale for ØRB. Selskapene må selv vedta instruksen, 
men kommunene signaliserer tydelig ved å vedlegge denne til egen eiermelding at det er et 
ønske om at selskapene skal benytte seg av denne. Det er i forberedende arbeid med 
eiermeldingen diskutert at det til forskjell fra instruksen på Nedre Romerike er tatt med en 
begrensning i at representantskapets medlemmer ikke skal være en del av valgkomiteen. 
Nes har i sin nåværende eiermelding en slik regulering av at representantskapets 
medlemmer ikke skal være en del av valgkomiteen. Dette er også drøftet i rapporten fra 
revisjon av styrevalgprosesser som kommunene mottok på nyåret og beskrives som en måte 
å skape avstand og uavhengighet for valgkomiteen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen merknad 
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad 
 
 
 
 


