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FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet forsvarlig utredning av sak om 

eierstrategi Horisont Miljøpark IKS. Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Søndre Land kommune. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres 

kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(Kommunelovens § 77. nr 4). 

 

Prosjektarbeidet er utført i januar-april 2019 av Kristian Lein.  

 

Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. 

 

 

Lillehammer, april 2019 

 

 
Kristian Lein 

Oppdragsansvarlig  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI -HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 3 

 

 

Innholdsfortegnelse 
 

FORORD ....................................................................................................................................... 2 

SAMMENDRAG ............................................................................................................................ 4 

1 INNLEDNING ......................................................................................................................... 5 

2 METODE ............................................................................................................................... 7 

3 REVISJONSKRITERIER ............................................................................................................ 8 

4 SAKSUTREDNING ................................................................................................................ 10 

4.1 FAKTAFRAMSTILLING ......................................................................................................................... 10 

4.1.1 Utarbeidelse av eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS .......................................................... 10 

4.2.2 Politisk behandling av eierstrategien ................................................................................... 12 

4.1.3 Status for eierstrategien ....................................................................................................... 13 

4.2 REVISORS VURDERINGER .................................................................................................................... 14 

5 KONKLUSJONER .................................................................................................................. 15 

REFERANSER .............................................................................................................................. 16 

VEDLEGG 1 FELLES EIERSTRATEGI ................................................................................................ 17 

VEDLEGG 2 RÅDMANNENS UTTALELSE ........................................................................................ 25 

 

 

 

  



FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI -HORISONT MILJØPARK IKS 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 4 

 

 

SAMMENDRAG  
 

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende enstemmige vedtak 10. desember 2018 (sak 

66/2018): 

«Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant 

av behandlingen av sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes Innlandet Revisjon IKS om 

å gjennomføre en kontroll med at saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.» 

 

Bakgrunnen for saken var opplysninger i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.8.2018. 

Kontrollutvalget drøftet saken opp mot kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 2, 

der det heter at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, 

er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» 

 

Formålet med prosjektet er å ivareta kontrollutvalgets vedtak i sak 66/2018. I tråd med vedtaket er 

det formulert følgende problemstilling: Ble sak 34/2018 - Felles eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS- 

forsvarlig utredet forut for kommunestyrets behandling? 

 

Rapporten konkluderer med at saken i hovedsak ble forsvarlig utredet. Denne vurderingen bygger på 

at den felles eierskapspolitikken i Gjøvik-regionen legger rammer for hvordan eierstrategier bør 

utformes og hvilke elementer disse bør omfatte. Det var derfor ikke nødvendig å begrunne alle deler 

av eierstrategien med utgangspunkt i Horisont Miljøpark IKS.  

 

Etter revisjonens vurdering burde saksframlegget ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, 

samt valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. Eierskapspolitikken sier 

at kommunene som eiere skal gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte, men sier ikke noe om 

nivå og heller ikke noe om utbytteplan.  

 

Revisjonen vurderer at Horisont ble gitt anledning for å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i 

eierstrategien. Det framgår av saksframlegget til politisk behandling at eierstrategien er utarbeidet i 

dialog med Horisont, og at den var drøftet i rådmannsutvalget og ordfører-rådmannsmøtet i 

Gjøvikregionen. Etter revisjonens oppfatning burde det gått fram av saksframlegget hva dialogen med 

Horisont gikk ut på, herunder selskapets syn på utbyttepolitikken.  
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1 INNLEDNING 
 

I felles kontrollutvalgsmøte for Gjøvik-regionen 23. august 2018 var følgende sak satt opp: Horisont 

Miljøpark IKS - presentasjon av selskapet og vurdering av forundersøkelse.  

 

Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak i møtet (enstemmig): 

«1. Horisont Miljøpark IKS sin presentasjon av selskapet, tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om selskapet, og ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre en 

foranalyse. Hensikten med foranalysen er å gi kontrollutvalgene et best mulig beslutningsgrunnlag for 

å vurdere behovet for gjennomføring av en felles eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon i 

selskapet.» 

 

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende vedtak i sitt møte 29. oktober 2018 (sak 

25/2018): 

«1. Kontrollutvalget tar vedtatt eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS til orientering (vedtatt i k.styret 

18.06.2018, jf. k.sak 34/18). 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å ta hensyn til synspunkter om kommunen eierstrategi, fremkommet 

i felles kontrollutvalgsmøte den 23.08.2018, ved utarbeidelse av foranalysen. Det vises spesielt til 

spørsmål om: 

 Lovligheten av eierstrategiens pkt. 3.5 om utbyttepolitikk. 

 Selskapets medvirkning ved utarbeidelse av ny eierstrategi. 

 Opplysninger om selskapets syn på eierstrategien i rådmannens saksfremlegg til 

kommunestyret.» 

 

Innlandet Revisjon la fram foranalyse angående selskapskontroll for fire av kontrollutvalgene i møter i 

november/desember 2018. Kontrollutvalget i Nordre Land behandlet foranalysen i møte 11.2.19.  

 

I likelydende vedtak ble Innlandet Revisjon bedt om å utarbeide en prosjektplan for en felles 

selskapskontroll i Horisont Miljøpark IKS («Horisont»). Prosjektplanen ble lagt fram for 

kontrollutvalgene i januar/februar 20191. Selskapskontrollen er for tiden under arbeid, og planlegges 

lagt fram for kontrollutvalgene sommeren/høsten 2019. 

 

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune fattet følgende enstemmige vedtak 10. desember 2018 (sak 

66/2018): 

«Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant 

av behandlingen av sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes Innlandet Revisjon IKS om 

å gjennomføre en kontroll med at saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.» 

 

                                                           
1 Spørsmålet om lovligheten av utbyttepolitikken er tatt inn i prosjektplanen for selskapskontrollen. 
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Bakgrunnen for saken var opplysninger i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.8.2018. 

I kontrollutvalget ble saken drøftet opp mot kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 

2, der det heter at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» 

 

Formålet med prosjektet er å ivareta kontrollutvalgets vedtak i sak 66/2018. I tråd med vedtaket er 

det formulert følgende problemstilling: Ble sak 34/2018 - Felles eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS- 

forsvarlig utredet forut for kommunestyrets behandling? 

 

Det er utarbeidet revisjonskriterier for problemstillingen som danner utgangspunkt for revisjonens 

vurderinger. 
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2 METODE 
 

Revisjonen sendte oppstartbrev til rådmannen den 21. desember 2018, og i den forbindelse informerte 

vi om at vi ønsket et møte med rådmannen. Møtet ble gjennomført på Søndre Land rådhus 24.1.19. I 

forbindelse med oppstart av selskapskontroll i Horisont Miljøpark AS ble det avholdt et møte med 

selskapet 11.3.19 der adm dir i selskapet deltok. I dette møtet ble det også innhentet noe informasjon 

angående prosjektet som denne rapporten omhandler. 

 

I tillegg til møtene nevnt over har vi foretatt en dokumentgjennomgang av referater fra 

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen, skriftlig kommunikasjon mellom Horisont og rådmannsutvalget, 

samt relevante politiske vedtak.   

 

Prosjektet er ikke et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt, siden vi kun har sett på en spesiell sak, 

men vi har likevel lagt standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) til grunn. Denne standarden er 

gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges kommunerevisorforening. Innlandet 

Revisjon IKS har et internt kvalitetssikringssystem som er i samsvar med RSK 001. 

 

Datas relevans er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener data 

som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er likevel viktig 

å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis er et utvalg av 

fakta.  

 

Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved 

verifisering av intervjureferater og ved innhenting av uttalelse fra rådmannen på utkast til rapport. 
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3 REVISJONSKRITERIER 
 

Ifølge RSK 001, pkt 22 skal det etableres revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Med 

revisjonskriterier menes lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv 

som sier noe om hvordan kommunens virksomhet skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at 

det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot, og som 

er grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Lover og forskrifter 

Revisjonskriteriene vil primært baseres på kommuneloven (kml.) § 23 nr. 2 og forvaltningsloven § 17. 

 

Rådmannens plikter når det gjelder forberedelse av saker som legges fram for formannskap og 

kommunestyret følger blant annet av kommunelovens § 23 nr. 2: «Administrasjonssjefen skal påse at 

de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.» 

 

Forvaltningsloven stiller krav til å følge god forvaltningsskikk. I § 17 første ledd heter det at 

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Selv om 

denne bestemmelsen etter lovens systematikk står i kapittelet som direkte gjelder for enkeltvedtak, 

er bestemmelsen uttrykk for et generelt prinsipp som gjelder for alle forvaltningsavgjørelser. Hvor 

store krav som skal stilles til saksutredningen, vil imidlertid avhenge av avgjørelsens karakter og sakens 

art. 

 

I forarbeidene til loven (Ot. prp. nr. 42 (1991-92)) side 277 fremheves administrasjonssjefens ansvar 

for det daglige tilsynet med den kommunale forvaltning. «Administrasjonssjefen skal føre tilsyn med 

kommunens/fylkeskommunens forvaltning og økonomi. Det administrative ledelsesansvar er imidlertid 

ikke begrenset til disse kontrollerende funksjoner, men det er tale om et helhetlig sjefsansvar for 

forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. Alle saker som legges fram for folkevalgte organer av 

administrasjonen, legges fram av administrasjonssjefen eller på hans eller hennes vegne, jf. nr 2.» 

 

Formålet med administrasjonens saksfremlegg er at den skal gi tilstrekkelig informasjon slik at 

politikerne kan treffe vedtak på et riktig grunnlag. Hva som er forsvarlig utredning avhenger av hva 

slags type sak det er. Saksbehandlingen i offentlig forvaltning må følge de forvaltningsrettslige 

prinsippene.  

 

Kommunens reglementer 

Søndre Land kommunes reglement for kommunestyret, pkt 4 omtaler forberedelse av saker for 

kommunestyret: «Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt 

på en forsvarlig måte og at de er i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende 

bestemmelser gir.» I administrativt delegeringsreglement står det blant annet følgende om 
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saksforberedelse for politiske organer: «Saksframstillinger for politiske organer skal legge vekt på 

sakens prinsipielle, skjønnsmessige, økonomiske, samfunnsmessige og mulige kontroversielle sider.»  

 

Kommunens eierskapspolitikk 

Revidert eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik-regionen ble vedtatt av kommunestyrene i 

regionen høsten 2016 (enstemmig vedtatt av kommunestyret i Søndre Land 12.9.17, sak 47/16). 

Dokumentet trekker blant annet opp rammer for bruk av og innhold i eierstrategier. 

Eierskapspolitikken legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene skal legge 

grunnlag for aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene. «Strategien skal 

danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. 

Eierstrategier kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet 

avkastning, utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, tvisteløsninger mellom 

eiere m.v.» (jf eierskapspolitikken, s 12). 

 

Av rammeverk for øvrig trekker vi fram: 

 Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité. (kapittel 3, pkt 6) 

 Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger 

til grunn for opprettelsen av selskapet. (kapittel 3, pkt 12). 

 Kommunene skal som eier gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte. 

Utbytteforventninger skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse 

mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at 

selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. 

(kapittel 4.1) 

 

Eierskapspolitikken inneholder en rekke føringer og prinsipper som vi ikke går gjennom her ettersom 

de ikke anses relevant for problemstillingen i dette prosjektet. 

 

Konkrete revisjonskriterier 

Med utgangspunkt i ovennevnte utledes følgende revisjonskriterier:  

 Eierstrategien utformes innen rammer trukket opp i revidert eierskapspolitikk for Gjøvik-

regionen. 

 Saken skal være forsvarlig utredet, saksutredningen bør inneholde relevante opplysninger og 

tilstrekkelig informasjon slik at kommunestyret kan treffe en avgjørelse.  
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4 SAKSUTREDNING  
 

Kapittelet tar utgangspunkt i problemstillingen: Ble sak 34/2018 - Felles eierstrategi i Horisont 

Miljøpark IKS- forsvarlig utredet forut for kommunestyrets behandling? 

 

Her er spørsmålet om rådmannen sin utredning av saken var forsvarlig og om kommunestyret hadde 

alle relevante opplysninger før det fattet vedtak i saken. 

 

4.1 FAKTAFRAMSTILLING 

 

I dette kapitlet tar vi for oss prosessen med utarbeidelse av felles eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS 

og den politiske behandlingen av eierstrategien. Vi redegjør kort for status for arbeidet med felles 

eierstrategi etter behandlingen i kommunene.  

 

4.1.1 UTARBEIDELSE AV EIERSTRATEGI I HORISONT MILJØPARK IKS 

 

Arbeidet med eierstrategien ble påbegynt våren 2017 etter at ordfører-rådmannsmøtet hadde 

oppfordret rådmannsutvalget til å lage et utkast til eierstrategi (for daværende GLT-Avfall IKS). 

Rådmannsutvalget besluttet i møte 5.5.17 at dette skulle følges opp av arbeidsgruppa som jobbet med 

eierskapspolitikken. Arbeidsgruppa fikk i mandat å utarbeide et forslag til eierstrategi inkludert 

utbyttepolitikk i tråd med vedtatt mal 2.  

 

I løpet av høsten 2017 ble det laget utkast til eierstrategi og til saksframlegg for den politiske 

behandlingen i kommunene. Utarbeidelsen av forslaget til eierstrategi ble gjort av en interkommunal 

saksbehandlergruppe, der Anne Jacobsen Onsrud i Gjøvik kommune var koordinerende saksbehandler. 

 

I møte i rådmannsutvalget 9.11.17 ble det besluttet å invitere Horisont til å uttale seg om strategien. 

Revisjonen har hatt tilgang til skriftlige kommentarer fra Horisont. Kommentarene dreide seg om flere 

punkter i strategien, blant annet ble det framført flere innvendinger til utkastet når det gjelder 

avkastning og utbyttepolitikk.  

 

I møte i utvalget 7.12.17 ble det vedtatt å justere strategien «i forbindelse med kommentarer fra 

Horisont», samt å bringe saken inn for ordfører-rådmannsmøtet. Det framgår av referat fra møtet 

hvilke deler av strategien som ble justert. 

 

Eierstrategien ble behandlet i ordfører-rådmannsmøte 23.2.18, her ble også kommentarene fra 

Horisont lagt fram. Det framgår av referat fra møtet at eierstrategien ble støttet av medlemmene i 

                                                           
2 Vi antar at det her siktes til mal for utforming av kommunens eierstrategi som er vedlagt eierpolitikken (revidert i 2016). 
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gruppa. Dette er omtalt slik: «Konklusjon: Bjørn F gikk gjennom eierstrategi og kommentarene fra 

selskapet. Framlegget støttes av medlemmene i ORM.» 3 

 

Nytt innspill ble gitt i e-post 4.5.18 fra adm dir i Horisont til rådmenn og ordførere. Her heter det 

følgende:   

«Jeg ser nå at den nye eierskapsmeldingen er oppe til politisk behandling. Vi ønsker å påpeke noen små 

faktafeil som er beskrevet. Vi synes det er viktig at opplysningene som beskrives er korrekte. Det står 

skrevet at selskapet ikke har rutiner eller systemer for styreevaluering. Vi gjennomfører styreevaluering 

1 gang pr. år. Neste evaluering blir gjort i juni. Dette er imidlertid ikke beskrevet tydelig, men det er 

omhandlet i vår styreinstruks. 

Når det gjelder utbytte så er det i sakspapirer fra en kommune beskrevet at utbytte kun er utbetalt 1 

gang. Dette er ikke korrekt. Det ble utbetalt utbytte fra selskapet i 2013, 2015 og 2016. Til orientering 

så har utbytte ikke vært tema før 2013! 

Det er også beskrevet at eierskapsmeldingen er utarbeidet i dialog med Horisont. Vi fikk utkastet til 

gjennomsyn og ga våre innspill på den. I etterkant har det ikke vært noen dialog med oss. Vi ønsker 

ikke å lage noe «nummer» ut av denne saken, men vi er veldig opptatt av at vårt samarbeide med våre 

eiere skal være godt og konstruktivt.» 

 

Så vidt vi kjenner til ble det ikke gitt tilbakemelding fra rådmennene eller ordførerne på dette innspillet. 

Vi kommer under avsnitt 4.1.2 tilbake til hvordan påpekningene i denne e-posten ble fulgt opp. 

 

Rådmannen i Søndre Land har overfor revisjonen opplyst at det så langt han kjenner til ikke var dialog, 

ut over de nevnte skriftlige innspillene, mellom rådmennene/kommunene og Horisont i prosessen med 

utarbeidelse av eierstrategien. Dette har blitt bekreftet av adm dir Stein Giæver i Horisont. 

 

På spørsmål om det hadde vært nyttig med ytterligere dialog i arbeidet med eierstrategien ga 

rådmannen i møte med revisjonen uttrykk for at synspunktene fra selskapet var godt kjent, jf at de var 

formidlet skriftlig i november 2017. Det er derfor lite sannsynlig at ytterligere dialog ville medført at 

nye momenter/synspunkter hadde kommet fram.  Selskapet kunne kanskje ha oppfattet at de hadde 

blitt mer lyttet til, men han mener at dette neppe ville tilført noe substansielt nytt. 

 

Når det gjelder det som var stridstemaet i prosessen, utbyttepolitikken, så oppfatter rådmennene 

ifølge rådmann Arne Skogsbakken at formuleringen i eierskapspolitikken er ganske forsiktig, og at den 

ikke går på bekostning av sunn økonomi og drift i selskapet. Rådmannen viste her til at det i 

eierstrategien står uttrykkelig at «Selskapet må til enhver tid balansere kravet om et høyt utbytte med 

selskapets behov for kapital for å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi».  

 

Adm dir Stein Giæver i Horisont gir overfor revisjonen uttrykk for at selv om synspunktene fra Horisont 

ble gjort kjent gjennom skriftlige kommentarer, så kunne det vært verdifullt med en mer direkte dialog. 

Dette ville blant annet kunne gjort det mulig å drøfte selskapets utfordringer og sammenhengen 

mellom eiernes strategi og den strategi som selskapet selv har lagt opp.   

 

                                                           
3 Våre kommentarer: Bjørn F – rådmann i Vestre Toten, Bjørn Fauchald. ORM – ordfører-/rådmannsmøte. 
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4.1.2 POLITISK BEHANDLING AV EIERSTRATEGIEN 

 

Eierstrategien ble våren 2018 lagt fram for politisk behandling i eierkommunene. Saksframlegget til 

den politiske behandlingen i kommunene var identisk i alle de fem kommunene4. Saksframlegget er 

formulert slik at det framstår som et fellesdokument for alle rådmennene i regionen.  

 

Det framgår av saksframlegget at eierstrategien er utarbeidet i dialog med Horisont, og at den har vært 

drøftet i rådmannsutvalget og ordfører-rådmannsmøtet i Gjøvikregionen. Det framgår ikke av 

saksframlegget hvordan dialogen har foregått eller hvilke temaer denne har omfattet. I saksframlegget 

vises det blant annet til at eierskapspolitikken i Gjøvikregionen legger opp til bruk av selskapsvise 

eierstrategier, og det vises til anbefalinger i rapport fra eierskapskontroll rettet mot etterlevelse av 

felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen.  I denne anbefales blant annet at det etableres en 

utbyttepolitikk fra den konkurranseutsatte delen av selskapet. 

 

I vurderingsdelen av saksframlegget oppsummeres de viktigste punktene i forslaget til strategi, inndelt 

i følgende punkter: 

 Selskapets organisering og rett til å tegne nye selskaper 

 Eiernes forventninger og dialog med selskapet 

 Valgkomité 

 Styreevaluering 

 Åpenhet 

 Offentlige anskaffelser 

 Effektivitet 

 Utbyttepolitikk 

 Konkurranse 

 

Om utbyttepolitikk heter det følgende i saksframlegget: 

«I Horisont er det kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten 

(næringsavfall), og utbytte har så langt vært betalt kun én gang. Tatt i betraktning at selskapet eies 

100 prosent av de fem kommunene i Gjøvikregionen, og disse har samme eierskapspolitikk, så følger 

det av formuleringen rundt utbytte at det bør etableres en utbyttepolitikk for denne delen av Horisont. 

 

Rådmennene har i forslaget til eierstrategi foreslått at eierne forventer en forutsigbar utbyttepolitikk 

fra selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved at styret hvert år i oktober legger frem en rullerende treårs 

utbytteplan for eierne. Selskapet skal over tid utbetale minimum 50 % av resultat etter skatt fra 

næringsdelen. 

 

Selskapet må til enhver tid balansere kravet om et høyt utbytte med selskapets behov for kapital for å 

utvikle virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi.» 

 

                                                           
4 Unntaket er at Gjøvik kommune hadde en henvisning til tidligere vedtak angående valg av kommunestyremedlemmer til 

styrer i selskaper der kommunen er eier/medeier. 
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Vi refererer ikke innholdet i de øvrige punktene. Så langt vi kan se er innholdet i disse et utdrag av 

eierskapsstrategien slik den tidligere var lagt fram for kommunestyrene. 

 

Eierstrategi i Horisont ble behandlet i formannskapets møte 16.5.18, sak 69/18. Innstilling til vedtak 

hadde følgende ordlyd: «Kommunestyret vedtar felles eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS som 

vedlagt saken.» Av møteprotokollen framgår at rådmannen refererte til e-post fra adm dir i Horisont 

Miljøpark IKS, Stein Giæver. Av rådmannen har vi fått opplyst at dette dreier seg om e-post av 4.5.18, 

med merknader til saksframlegget, sendt fra adm dir i Horisont til ordførerne og rådmennene i Gjøvik-

regionen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt av formannskapet. 

 

Ifølge rådmann Arne Skogsbakken ble nevnte e-post, med merknader til innholdet i saksframlegget, 

også referert ved kommunestyrets behandling 18.6.18 (sak 34/18). Behandlingen er protokollert slik: 

«Ordfører gjorde nærmere rede for saken. Deretter ga rådmannen noen utfyllende opplysninger i 

saken.» Det framgår av tv-opptak fra kommunestyresaken at rådmannen gjorde rede for to faktafeil i 

saksinnstillingen, som hadde blitt påpekt i e-post fra adm dir i Horisont.  

 

Kommunestyret i Søndre Land vedtok enstemmig felles eierstrategi som framlagt. 

 

Kommunestyrene i eierkommunene behandlet i mai/juni 2018 felles eierstrategi for Horisont 

Miljøpark AS.  Resultatet av kommunestyrebehandlingen var at kommunestyret i Østre Toten, i likhet 

med kommunestyret i Søndre Land, godkjente eierstrategien uten endringer.  

 

Kommunestyrene i Gjøvik, Nordre Land og Vestre Toten godkjente ikke forslaget om at selskapet skal 

utbetale minimum 50% av resultat etter skatt fra næringsdelen (jf pkt 3.5 i eierstrategien). Vedtakene 

i Gjøvik og Nordre Land gikk ut på at disse kommunestyrene ikke godkjente at styrets leder og nestleder 

skal velges av representantskapet (pkt 4.2 i eierstrategien). Siste del av vedtaket i disse to kommunene 

betyr at disse kommunene vedtok at valg av styre skal skje etter innstilling fra selskapets valgkomité, 

og ikke en regional valgkomité.  

 

4.1.3 STATUS FOR EIERSTRATEGIEN 

 

På bakgrunn av at kommunestyrene har fattet ulike vedtak, så ble det i møte i rådmannsutvalget 

20.8.18 besluttet at det skulle sammenstilles et notat til ordfører- og rådmannsmøtet for å avklare 

videre behandling. Horisont Miljøpark v/adm dir sendte 22.11.18 skriftlig innspill angående 

eierstrategien til rådmennene med kopi til ordførerne. Innspillet dreier seg om utbyttepolitikk, og 

teksten som er tatt inn om utbyttepolitikk i pkt 3.5 i eierstrategien.  

 

For å sikre at kommunene har likelydende vedtak når det gjelder utbyttepolitikk var eierstrategien 

tema i ordfører-/rådmannsgruppa 31.1.19. Adm dir i Horisont var invitert til dette møtet. Senere 

samme dag var det berammet møte i rådmannsutvalget der man blant annet skulle drøfte eierstyring 

i interkommunale selskaper. Det framgår av protokollene fra disse møtene at det ikke ble trukket noen 

konklusjoner, ut over at rådmannsutvalget skal jobbe videre med eierstrategien. 
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4.2 REVISORS VURDERINGER 

 

I saksframlegget til politisk behandling gjennomgås de viktigste elementene i eierskapsstrategien. Så 

langt revisjonen kan se er eierstrategien utformet innenfor rammene for felles eierskapspolitikk for 

Gjøvik-regionen. I saksframlegget oppsummeres hovedtrekk i dette rammeverket.  

 

Etter revisjonens vurdering ble saken i hovedsak forsvarlig utredet. Denne vurderingen bygger på at 

den felles eierskapspolitikken legger rammer for hvordan eierstrategier bør utformes og hvilke 

elementer disse bør omfatte. Etter vårt syn er det derfor ikke nødvendig å begrunne alle deler av 

eierstrategien med utgangspunkt i det konkrete selskapet.  

 

Spørsmålet om i hvilken utstrekning eierne bør og kan hente utbytte i selskapet har vært omdiskutert, 

jf at tre kommunestyrer ikke godkjente forslaget om at selskapet skal utbetale minimum 50% av 

resultat etter skatt fra næringsdelen. Innspill fra Horisont til rådmannsgruppa dreide seg også i stor 

grad om dette.  

 

Eierskapspolitikken sier at kommunene som eiere skal gi uttrykk for forventninger til selskapets 

utbytte, men sier ikke noe om nivå og heller ikke noe om utbytteplan. Etter vårt syn burde 

saksframlegget ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, samt valget av utbytteplan som 

uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. Det forhold at det er tatt forbehold om at selskapet må 

balansere kravet om et høyt utbytte behovet for kapital for å utvikle virksomheten, gjør imidlertid 

kravet om utbyttenivå noe mindre strengt.  

 

Kontrollutvalget tok i sitt møte 29.10.18 opp spørsmålet om selskapets medvirkning ved utarbeidelse 

av ny eierstrategi, samt hvordan selskapets syn på eierstrategien hadde blitt framstilt i rådmannens 

saksfremlegg til kommunestyret.  

 

Det går fram av saken at selskapet fikk anledning til å framføre sitt syn i saken, samt at selskapets 

merknader ble gjennomgått av rådmannsutvalget og referert for ordfører-/rådmannsmøtet. Selskapet 

ble med andre ord hørt i prosessen, selv om det ikke var avholdt møter eller hatt muntlig 

kommunikasjon for øvrig. Sett opp mot kravet om forsvarlig saksutredning er det primære at selskapet 

ble gitt anledning for å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i eierstrategien.  

 

Etter vår vurdering er det ikke avgjørende at selskapets syn ikke har blitt imøtekommet. Derimot burde 

det etter vårt syn vært beskrevet i saksframlegget hva dialogen med Horisont gikk ut på. Særlig burde 

selskapets syn på utbyttepolitikken vært omtalt, da denne sto sentralt i selskapets innspill. 
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5 KONKLUSJONER  
 

 Etter revisjonens oppfatning ble saken i hovedsak forsvarlig utredet. Denne vurderingen 

bygger på at den felles eierskapspolitikken legger rammer for hvordan eierstrategier bør 

utformes og hvilke elementer disse bør omfatte. Det var derfor ikke nødvendig å begrunne alle 

deler av eierstrategien med utgangspunkt i det konkrete selskapet.  

 Etter vår vurdering burde saksframlegget ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, 

samt valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken. 

Eierskapspolitikken sier at kommunene som eiere skal gi uttrykk for forventninger til 

selskapets utbytte, men sier ikke noe om nivå og heller ikke noe om utbytteplan. 

 Revisjonen vurderer at Horisont ble gitt anledning for å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i 

eierstrategien.  

 Det framgår av saksframlegget til politisk behandling at eierstrategien er utarbeidet i dialog 

med Horisont, og at den var drøftet i rådmannsutvalget og ordfører-rådmannsmøtet i 

Gjøvikregionen. Etter revisjonens oppfatning burde det gått fram av saksframlegget hva 

dialogen med Horisont gikk ut på, herunder selskapets syn på utbyttepolitikken.  
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