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FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen av felles 

eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen. 

 

Selskapskontroll er en oppgave som er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere 

omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 (§§ 13 – 15).   

 

Prosjektarbeidet er utført i perioden juni til desember 2014. Kristian Lein har utført arbeidet med 

rapporten og står også som oppdragsansvarlig. 

 

Vi takker selskapene som er omtalt i rapporten, samt ordførerne i Gjøvik-regionen for samarbeidet.  

 

Utkast til rapport er sendt selskapene til uttalelse. Svarene er vedlagt rapporten. Vi gjør oppmerksom 

på at faktafeil, samt endringer i selskapene, som er blitt påpekt i uttalelsene er blitt rettet i denne 

utgaven av rapporten. 

 

Etter høringen av rapporten til selskapene ble den sendt til kommunene v/ordfører for uttalelse. De 

høringssvar vi mottok ligger vedlagt rapporten. 

 

 

Lillehammer, februar 2015 

 

 
Kristian Lein 

Oppdragsansvarlig 

 

 

 

Denne utgaven av rapporten tar utgangspunkt i Gjøvik kommune, og de selskaper kommunen har 

eierinteresser i.  

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html#77
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-006.html
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SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 

Formålet med prosjektarbeidet var å evaluere etterlevelsen av de fem kommunenes felles 

eierskapspolitikk.  

 

Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken formulerte vi følgende problemstillinger: 

 

1. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsettinger i eieravtaler 

med alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling? 

2. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse? 

3. Er sentrale og strategiske spørsmål avklart med eierne gjennom representantskap/general-

forsamling? 

4. Er valg til styre foretatt etter arbeid fra en valgkomité, som har retningslinjer fastsatt av 

generalforsamling/representantskap?  

5. Har rådmannen sørget for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål?  

6. Avholder kommunen kurs (i starten av hver valgperiode) i styrearbeid for styremedlemmer i 

sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. 

7. Har kommunene/styrene foretatt et skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 

8. Er det formulert utbyttepolitikk i selskapene? 

9. På hvilken måte er det lagt vekt på kompetanse i sammensetningen av styrene i selskapene? 

10. Er det lagt til rette for åpenhet om selskapene (overfor hhv eierne og offentligheten)? 

11. Er det utarbeidet styreinstruks? 

12. Har selskapene et bevisst forhold til etiske spørsmål, evt fastsatt i etiske retningslinjer? 

13. Sikrer selskapene likebehandling av eierne i forhold til informasjon og annet?  

14. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder? 

Gis det i den forbindelse en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken 

kompetanse det er behov for i styret? 

 

For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg 

hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Følgende selskaper er studert 

for å se på oppfølgingen av eierskapspolitikken: 

  

 Industribygg AS (100 prosent eid av Gjøvik kommune). 

 Østre Toten Eiendomsselskap AS (100 prosent eid av Østre Toten kommune). 

 Vestre Toten Rådhus AS (100 prosent eid av Vestre Toten kommune). 

 VOKKS AS (66,6 prosent eid av Nordre Land kommune). 

 Sølve AS (100 prosent eid av Søndre Land kommune). 

 Topro AS (Kommunene i Gjøvik-regionen eier til sammen 68 prosent av aksjene) 

 GLT-Avfall IKS (Kommunene i Gjøvik-regionen eier til sammen 100 prosent av aksjene) 

 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (eid 50/50 av Land-kommunene) 
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I denne utgaven av rapporten tar vi utgangspunkt i Gjøvik kommune, og de selskaper kommunen har 

eierinteresser i. Nedenfor har vi trukket sammen konklusjonene for de 14 problemstillingene (jf 

kapittel 8). For problemstillinger der vi mener eierskapspolitikken tilsier at praksis bør endres, har vi 

også formulert en anbefaling. 

 

 

1. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsettinger i eieravtaler med 

alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling? 

 

Av selskapene som er omfattet av selskapskontrollen er eieravtale aktuelt for GLT-Avfall og Topro. 

Det er ikke inngått eieravtaler i disse selskapene. Så vidt vi vet er spørsmålet om inngåelse av 

eieravtale/aksjonæravtale ikke konkret blitt vurdert.  

 

Kommunene har ikke fulgt opp eierskapspolitikken med hensyn til å vurdere om det er behov for å 

inngå en eieravtale (aksjonæravtale) i GLT-Avfall og Topro. Hvorvidt det er behov for en slik avtale er 

opp til eierne å avgjøre.  

 

Anbefaling 

 

I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det er behov for å 

inngå en eieravtale/aksjonæravtale i GLT-Avfall og Topro. Når det gjelder Topro er det flere eiere 

utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør i utgangspunktet involveres i spørsmålet om 

inngåelse av en eieravtale.  

 

 

2. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse? 

 

De undersøkte selskapene som har flere eiere ser ut til å ha en innarbeidet en rutine med eiermøter 

minst én gang pr år. Eierskapspolitikken er dermed fulgt opp på dette punktet. 

 

 

3. Er sentrale og strategiske spørsmål avklart med eierne gjennom representantskap/general-

forsamling? 

 

Fordi eierskapspolitikken ikke definerer nærmere hva som menes med «strategiske og sentrale 

spørsmål» kan vi ikke slå fast konkret hvilke krav som må imøtekommes for at disse punktene i 

eierskapspolitikken kan sies å være oppfylt.  

 

Relevant for problemstillingen er at alle selskaper har utarbeidet strategidokument/strategiplan. 

Selskapene opplyser at strategiske spørsmål drøftes i eierfora (generalforsamling/representant-

skap/eiermøter). 
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4. Er valg til styre foretatt etter arbeid fra en valgkomité, som har retningslinjer fastsatt av 

generalforsamling/representantskap?  

 

I Topro er det opprettet en ordning med valgkomité, som har egne retningslinjer. Etter planen vil 

Industribygg i mars 2015 nedfelle valgkomité i sine vedtekter. Spørsmålet om retningslinjer for 

valgkomitéen i selskapet er foreløpig ikke avklart. I GLT-Avfall er det ikke opprettet valgkomité. 

 

Anbefaling 

I selskaper som ikke har etablert valgkomité, bør en slik komité komme på plass. Alle valgkomitéer 

bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter. 

 

 

5. Har rådmannen sørget for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål?  

 

Kommunen har fulgt opp dette punktet, og plassert ansvaret for å følge opp praktiske sider ved 

kommunens eierskap i sin organisasjon. Eierskapspolitikken sier ikke noe nærmere om hvordan 

rådmannen skal organisere dette. Arbeidet med eierskapsmeldingene utføres i fellesskap av 

kommunene i Gjøvik-regionen, slik eierskapspolitikken påpeker muligheter for.  

 

 

6. Avholder kommunen kurs (i starten av hver valgperiode) i styrearbeid for styremedlemmer i sine 

selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere? 

 

Opplæring av kommunestyret i eierstyring skjer gjennom folkevalgtopplæringen etter valg. 

Kommunene i regionen arrangerte i felleskap opplæring i styrearbeid i begynnelsen av inneværende 

valgperiode for politikere som er valgt inn i styrer, og øvrige interesserte blant kommunestyrets 

medlemmer.  

  

Når det gjelder punktet om opplæring i eierstyring for politikere/styremedlemmer mener vi at 

kommunen har oppfylt eierskapspolitikken.  

 

 

7. Har kommunene/styrene foretatt et skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 

 

Når det gjelder Topro har styreleder/daglig leder opplyst at kommunene ikke har noen rolle som 

kunde av selskapene. Problemstillingen er dermed pr dags dato ikke relevant for selskapet. 

 

I GLT-Avfall legger vi til grunn at kundeforholdet til kommunene er begrenset til fastsettelse av 

renovasjonsgebyrer. 

 

For Industribygg tilsier de opplysninger vi har innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og 

eierrolle i selskapet, og at det både fra selskapets og kommunens side ser ut til å være bevissthet 
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knyttet til denne problematikken. Vi legger da til grunn at kommunens innkjøp skjer fullstendig 

uavhengig av eierinteressene i selskapet. 

 

 

8. Er det formulert utbyttepolitikk i selskapene? 

 

Formulering av utbyttepolitikk anses ikke som noen relevant problemstilling for Topro ettersom 

selskapet etter lovverket ikke har anledning til å betale utbytte. 

 

For Industribygg er det blitt etablert en praksis som går ut på at overskudd tillegges egenkapitalen. I  

GLT-Avfall er det kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av 

virksomheten (næringsavfall). I dette selskapet er det ikke etablert noen utbyttepolitikk, eller praksis 

mht å hente utbytte fra selskapet.  

 

Anbefaling 

 

For Industribygg bør praksis mht utbetaling av utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, f.eks 

ved at den innlemmes i en evt eierstrategi for selskapet. 

 

Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. At selskapet evt 

ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe argument for ikke etablere en 

utbyttepolitikk.  

 

 

9. På hvilken måte er det lagt vekt på kompetanse i sammensetningen av styrene i selskapene? 

 

Generelt ser det ut til å være bevissthet både blant selskapsstyrene og blant politikere om at styrene 

bør ha kompetanse som er tilpasset selskapenes omfang, virksomhetsområde og framtidige 

utfordringer. Vi ser imidlertid at måten styrene settes sammen, der det i noen selskaper er lagt til 

grunn at eierne skal peke ut styremedlemmer, kan innebære begrensninger med hensyn til å velge et 

styre med best mulig kompetanse. 

 

Anbefaling 

I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det viktig at dette gjøres ut fra en vurdering av 

selskapenes kompetansebehov.  Viktig i denne sammenhengen er at det er/blir opprettet en 

valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om det er fastsatt retningslinjer for 

denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram.   

 

 

10. Er det lagt til rette for åpenhet om selskapene (overfor hhv eierne og offentligheten)? 

 

Det er vårt inntrykk at selskapene generelt ønsker å være åpne overfor sine eiere og offentligheten. 

Vi har imidlertid ikke gått langt i å kartlegge hvordan selskapene legger til rette for åpenhet i praksis. 
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GLT-Avfall er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler. Industribygg og Topro mener 

at virksomheten ikke er omfattet av offentlighetslovens regler fordi man er av den oppfatning at 

selskapet driver næring i direkte konkurranse med og på hovedsakelig samme vilkår som private. 

 

Vi har ikke i dette prosjektet vurdert selskapenes virksomhet sett opp mot unntakene i 

offentlighetsloven for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på 

same vilkår som private», jf § 2 i loven.  

 

Anbefaling 

Industribygg og Topro bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapene er unntatt fra 

offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.  

 

 

11. Er det utarbeidet styreinstruks? 

 

Styreinstruks skal i henhold til eierskapspolitikken utarbeides i selskaper med «vesentlig virksomhet». 

Topro har ikke utarbeidet en slik instruks, og må sies å ha «vesentlig virksomhet». I henhold til 

eierskapspolitikken bør selskapet ha styreinstruks.  

 

Anbefaling 

Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS. 

 

 

12. Har selskapene et bevisst forhold til etiske spørsmål, evt fastsatt i etiske retningslinjer? 

 

Eierskapspolitikken sier at selskapet skal ha en bevisst holdning til etiske spørsmål, men pålegger ikke 

innføring av etiske retningslinjer. Innføring av etiske retningslinjer anses derfor å være opp til hva 

selskapene anser som hensiktsmessig. 

 

Alle de tre selskapene Gjøvik er eier/medeier i har innført etiske retningslinjer. 

 

 

13. Sikrer selskapene likebehandling av eierne i forhold til informasjon og annet?  

 

I de selskaper med flere eiere synes det å være bevissthet knyttet til å behandle aksjonærene likt 

med hensyn til informasjon.  

 

 

14. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Gis 

det i den forbindelse en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse 

det er behov for i styret? 
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Etterlevelsen på dette punktet er noe varierende, men de fleste selskapene har en del på plass.  

 

Anbefaling 

Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at det sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets 

arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til 

valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 KONTROLLUTVALGENES BESTILLING 

 

Kontrollutvalgene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land behandlet på sine 

respektive møter våren 2014 prosjektplan for gjennomføring av et felles revisjonsprosjekt med 

formål å evaluere etterlevelsen av de fem kommunenes eierskapspolitikk.  

 

De fem kontrollutvalgene fattet vedtak om at:  

 

1. Innlandet Revisjon IKS bes å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med den fremlagte 

prosjektplanen. Det forutsettes deltakelse fra de øvrige kontrollutvalgene i Gjøvikregionen. 

 

2. Kostnadene til revisjonsprosjektet deles likt mellom de fem kommunene, med unntak av 

medgått tid til kontroll av felles eide selskaper som fordeles etter eierandel. 

 

Kontrollutvalgene i Søndre Land og Nordre Land vedtok å innarbeide Dokkadeltaet Nasjonale 

Våtmarkssenter AS i prosjektplanen. Behandlingen i kontrollutvalget i Vestre Toten innebar at det ble 

lagt til tre problemstillinger i forhold til opprinnelig prosjektplan. 

 

Kontrollutvalget i Østre Toten kommune vedtok følgende (17.2.14): 

Det forutsettes at revisjonsprosjektet sikrer at pkt. 3 i kommunestyrets vedtak i f.m. 

revisjonsrapporten om Østre Toten Eiendomsselskap AS blir fulgt opp (k.sak 04/2014): 

«Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at kommunens vedtatte eierskapspolitikk og 

eierstrategi etterleves i forhold til selskapet. Det bes spesielt om fokus på valg, oppnevning og 

sammensetning av styret, selskapets rapportering til eier/kommunestyret og eiers/ordførers 

rolle i forhold til selskapet.» 

 

Problemstillingene for prosjektet etter behandlingen i kontrollutvalgene framgår av kapittel 1.3. 

 

1.2  OM DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN 

 

Kommunene i Gjøvik-regionen har siden 2009 laget eierskapsmeldinger årlig. Den siste, som er for 

2013, ble behandlet av kommunestyrene i fire av de fem kommunene på slutten av 2014. 

Kommunestyret i Gjøvik vedtok å utsette behandlingen til over nyttår 2015.  

 

Eierskapsmeldingene er laget etter felles «mal», men er tilpasset den enkelte kommune. Bare de 

selskaper kommunen har eierandeler i er omtalt i kommunens eiermelding, noe som betyr at kun de 
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selskapene hvor alle kommunene er eiere blir omtalt i alle meldinger. Omtalen av hvert selskap er 

ganske kortfattet, og beskriver primært formål, ledelse/styre, eiersammensetning og økonomiske 

nøkkeltall. I tillegg er det tatt inn en kort «vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer 

eller lignende». 

  

Kapitlene innledning og politisk/juridisk styringsgrunnlag er felles for alle kommuner. Her blir det skilt 

mellom begrepene eierskapspolitikk og eierskapsstrategi: 

«Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn for 

forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, 

retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter blant annet 

rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av 

selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken som framgår av eierskapsmeldingen, utgjør 

rammeverket for kommunens eierstyring».  

 

Eierstrategier defineres som «den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at 

selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt». Den felles eierskapsmeldingen inneholder 

ikke eierstrategier, men det anbefales at dette gjøres (jf s 4): «Kommunene har utarbeidet 

eierskapspolitikken, og bør som et neste skritt vurdere å utarbeide eierstrategier for de enkelte 

selskaper.» 

 

Nedenfor gjengir vi de fem kommunenes felles eierskapspolitikk1: 

 

«Dette må eierne passe på:  

 

 For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og generalforsamling 

avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

 Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med alle eller 

deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i form av 

eieravtaler. 

 

 I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter 

årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og utfordringer sammen med 

eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne (representantskap/generalforsamling). 

Det anbefales å legge eiermøte i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. 

 

                                                           
1 Hentet fra side 8-10 i fellesdel av eierskapsmelding for 2012. Det ble gjort to tillegg i meldingen for 2013 under «Dette må 

eierne passe på»:  

 Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig.  

 Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret tidlig 

høst. 

Ettersom eierskapsmeldingene ble vedtatt langt ute i prosjektperioden, så ble eierskapsmeldingen for 2012 lagt til grunn. 

Bortsett fra de to punktene ovenfor er eierskapsmeldingene for 2012 og 2013 identiske.  
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 Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter eller på annen måte må 

kommunen sikre at det i størst mulig grad er tverrpolitisk forankret den eierpolicy selskapene 

drives etter. Kommunens valgte eller nominerte eierrepresentanter skal representere 

kommunens syn. 

 

 Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomitè. Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til 

de nye habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer som representant-

skap/generalforsamling har vedtatt. 

 

 De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling kan ha 

behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en henvendelse til ordfører 

som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til representanten. Er det ikke tid til 

å konsultere formannskapet gir ordføreren tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og 

kan svare på rent oppklarende spørsmål fra representanten. 

 

 Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i 

regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg. 

 

 I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. 

 

 Kommunen bør tydelig skille kunde- og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet på 

dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

 For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt utbyttepolitikk som 

står fast over noe tid. 

 

 Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

 Åpningsbalansen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som 

ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. 

 

 Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere 

sine mål. Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik kompetanse, det 

avhenger av selskapets mål og situasjon. 

 

Dette må styret i selskapet passe på: 

 

 Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i forhold til alle 

forhold det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet. 
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 For å sikre god selskapsstyring skal styre avklare strategiske og sentrale spørsmål med eier 

gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med daglig leder ansvar 

for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer. 

 

 Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall 

ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument, utarbeides av styret. 

 

 Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, gjerne 

fastlagt i egne etiske retningslinjer. 

 

 Styret bør tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er 

opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

 Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

 Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av 

seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor 

det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. 

 

1.3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

 

Formålet med prosjektarbeidet er å evaluere etterlevelsen av de fem kommunenes eierskapspolitikk. 

Nytteverdien av prosjektet ligger primært i å bevisstgjøre kontrollutvalg og kommunestyrer på 

kommunens ansvar som eier/medeier i selskaper. En kartlegging av i hvilken grad eierskapspolitikken 

etterleves med etterfølgende refleksjon rundt eierstyring kan bidra til å gjøre eierstyringen bedre og 

mer profesjonell.  

 

Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken (jf kapittel 1.3) har vi formulert følgende 

problemstillinger: 

 

1. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsettinger i eieravtaler med 

alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling? 

2. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse? 

3. Er sentrale og strategiske spørsmål avklart med eierne gjennom representantskap/general-

forsamling? 

4. Er valg til styre foretatt etter arbeid fra en valgkomité, som har retningslinjer fastsatt av 

generalforsamling/representantskap?  

5. Har rådmannen sørget for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål?  

6. Avholder kommunen kurs (i starten av hver valgperiode) i styrearbeid for styremedlemmer i sine 

selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. 

7. Har kommunene/styrene foretatt et skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene? 
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8. Er det formulert utbyttepolitikk i selskapene? 

9. På hvilken måte er det lagt vekt på kompetanse i sammensetningen av styrene i selskapene? 

10. Er det lagt til rette for åpenhet om selskapene (overfor hhv eierne og offentligheten)? 

11. Er det utarbeidet styreinstruks? 

12. Har selskapene et bevisst forhold til etiske spørsmål, evt fastsatt i etiske retningslinjer? 

13. Sikrer selskapene likebehandling av eierne i forhold til informasjon og annet?  

14. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Gis 

det i den forbindelse en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse 

det er behov for i styret? 

 

Den første og nest siste problemstillingen er kun aktuelle for selskaper med mer enn én eier. Punkt 2 

om eiermøter er også mest aktuelt for selskaper som har flere eiere.  

 

Ut fra vedtaket i kontrollutvalget i Østre Toten har vi lagt til følgende problemstillinger for kontrollen 

med utgangspunkt i Østre Toten Eiendomsselskap AS: 

 

15. Skjer Østre Toten Eiendomsselskap AS sin rapportering til eier/kommunestyret som forutsatt? 

16. Hvordan utøves eiers/ordførers rolle i forhold til Østre Toten Eiendomsselskap AS? 

 

Faktagrunnlag, vurderinger og konklusjoner knyttet til diss problemstillingene gjengis ikke i denne 

versjonen av rapporten. 

 

1.4  LESEVEILEDNING 

 

Rapporten er bygd opp som følger: Kapittel 2 beskriver metode, informasjonskilder og gjennomføring 

av prosjektet.  Kapittel 3 tar for seg kilder for revisjonskriterier. Kapittel 4 – 6 er kapitler som 

beskriver hvordan de enkelte punktene i eierskapspolitikken er fulgt opp i de tre selskapene som 

Gjøvik kommune er eier i. I kapittel 7 tar vi for oss hvordan kommunen har fulgt opp konkrete 

punkter i eierskapspolitikken som de har ansvar for. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og 

anbefalinger er samlet i kapittel 8, delt inn etter de 14 problemstillingene i prosjektet. Rapportens 

anbefalinger er samlet i kapittel 9. 
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2 METODE 
 

Selskapskontrollen er utført i overenstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av 

selskapskontroll i § 77, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13-14. Vi har i hovedsak lagt til grunn 

Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Kommune-

revisorforbundet har laget en egen veileder for selskapskontroller (jf Norges 

Kommunerevisorforbund 2010). Denne er også i noen grad blitt benyttet.  

 

 

Bedriftsutvalg 

 

For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg 

hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Vi har både gått inn på 

selskaper hvor kun én av kommunene er eier/deleier, og selskaper hvor alle kommunene er 

eiere/deleiere. 

 

I bedriftsutvalget har følgende selskaper kun én av kommunene som eier/deleier: 

 

 Industribygg AS (100 prosent eid av Gjøvik kommune). 

 Østre Toten Eiendomsselskap AS (100 prosent eid av Østre Toten kommune). 

 Vestre Toten Rådhus AS (100 prosent eid av Vestre Toten kommune). 

 VOKKS AS (66,6 prosent eid av Nordre Land kommune)2. 

 Sølve AS (100 prosent eid av Søndre Land kommune). 

 

Disse selskapene er valgt ut fra størrelse og betydning for de fem kommunene.   

 

Ettersom noen av de viktigste/største kommunalt eide selskapene i regionen eies i felleskap av to 

eller flere kommuner, så var det viktig også å se på etterlevelsen av eierskapspolitikken overfor noen 

av disse. Følgende selskaper hvor alle de fem kommunene er medeiere ble innlemmet i 

prosjektarbeidet: 

 

 Topro AS 

 GLT-Avfall IKS 

 

Etter ønsker fra kontrollutvalgene i Søndre Land og Nordre Land ble det felleseide selskapet 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS3 også omfattet av selskapskontrollen. 

 

                                                           
2 Etnedal kommune eier de øvrige 33,4 prosent av selskapet. 
3 50/50 eid av Søndre Land kommune og Nordre Land kommune. 
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Alle problemstillingene 1-4 og 7-14 er undersøkt for alle selskaper. Problemstilling 5 og 6 som går på 

kommunenes eierskapsutøvelse, ble undersøkt med utgangspunkt i opplysninger fra kommunene. 

Problemstillingene 2, 7, 8 og 9 ble i tillegg til informasjon fra selskapene også belyst i samtaler med 

kommunene (se omtale av intervjuer nedenfor).  

 

Som tidligere nevnt angår problemstilling 15 og 16 bare Østre Toten kommune/Østre Toten 

Eiendomsselskap. 

 

Vi har i utgangspunktet sett på etterlevelsen av eierskapspolitikken innenfor perioden 2010 til 2014.  

 

Dokumentgjennomgang 

 

Vi tilskrev selskapene v/styreleder og daglig leder for å få informasjon som kunne belyse 

problemstillingene i prosjektet4. Fra de fleste selskapene mottok vi skriftlig informasjon, de øvrige 

overbragte relevant informasjon i møter. I tillegg har vi fått, evt hentet inn relevant dokumentasjon i 

form av vedtekter, aksjonæravtaler, interne instrukser og årsmeldinger. Vi har også benyttet åpne 

kilder, slik som proff.no, for å hente skriftlig dokumentasjon knyttet til selskapene.  

 

Fra kommunene har vi hentet eierskapsmeldinger og politisk behandling av saker knyttet til 

kommunens eierskap i selskaper.   

 

Intervjuer 

 

Som nevnt ønsket noen av selskapene å besvare spørsmål som ble stilt muntlig. I løpet av september 

2014 gjennomførte vi intervjuer med hver av ordførerne i de fem kommunene for å hente 

informasjon om praksis knyttet til praktisering av kommunens eierskapspolitikk. For å supplere 

skriftlig informasjon fra selskapene ba vi om et møte med styreleder i hvert selskap. I noen av disse 

møtene deltok også daglig leder. I to av selskapene er ordfører også styreleder, og vi har da samtidig 

hatt møte med styreleder og ordfører5. 

 

Nedenfor følger en oversikt over hvem som er blitt intervjuet: 

 

Styremedlemmer/daglige ledere: 

Styreleder Tove Beate Skjolddal Karlsen og daglig leder Ole Festad Lund, Østre Toten Eiendoms-

selskap AS   

Styreleder Leif Waarum, Vestre Toten Rådhus AS 

Styreleder Liv Solveig Alfstad, VOKKS AS 

Styreleder Hans Stadtler og daglig leder Rita Sandnes, Sølve AS  

Styreleder Tor Espen Larsen og daglig leder Einar Amlie Karlsen, Industribygg AS 

Styreleder Kjetil Bjørklund og daglig leder Stein Giæver, GLT-Avfall IKS.  

                                                           
4 Ettersom Topro AS også har private eiere, betyr det at revisjonen i utgangspunktet ikke hadde innsynsrett i «indre 

forhold» i dette selskapet. Imidlertid utgjorde ikke dette noen utfordring i prosjektarbeidet.    
5 Dette gjelder Vestre Toten Rådhus AS, hvor ordfører i Vestre Toten er styreleder, og VOKKS AS hvor ordfører i Nordre 

Land er styreleder. 



Selskapskontroll Gjøvikregionen 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 19 

 

Styreleder Sigmund Egner, Topro AS. 

Styreleder Kjetil Bjørklund, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. 

  

Ordførere:    

Bjørn Iddberg, Gjøvik kommune 

Hans Seierstad, Østre Toten kommune 

Leif Waarum, Vestre Toten kommune 

Liv Solveig Alfstad, Nordre Land kommune 

Terje Odden, Søndre Land kommune 

 

Det ble utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til datainnsamlingen. Vi 

mener å ha intervjuet sentrale nøkkelpersoner sett opp mot problemstillingene for prosjektet. Data-

grunnlaget er bekreftet gjennom at referater fra intervju ble gjennomlest og godkjent av dem vi har 

intervjuet.  

 

Vurdering av metode og datagrunnlag 

Vi vurderer at de innhentede dataene og øvrig informasjon er tilstrekkelig til å kunne svare på 

problemstillingene. RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal 

sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres 

at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. Denne selskapskontrollen er kvalitetssikret i samsvar med kravene i RSK 001. 
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3 REVISJONSKRITERIER 
 

Prinsippene om eierskapspolitikk som framkommer av eierskapsmeldingen utgjør revisjonskriteriene. 

De relevante deler av eierskapsmeldingen er gjengitt i kapittel 1.2. 

 

KS har utarbeidet en «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med kommunalt/fylkes-

kommunalt eide selskaper og foretak». Vi mener det er relevant å trekke fram hva denne inneholder 

av anbefalinger knyttet til de temaene som er tatt inn i problemstillingene. For noen problem-

stillinger/temaer vil disse anbefalingene utgjøre et supplement til eierskapspolitikken, f.eks hva angår 

skille mellom kunde- og eierrolle (nr 5), kompetanse i styrene (nr 9), og etiske spørsmål/retningslinjer 

(nr 18).  

 

Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som 

hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og 

kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være 

ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Dette må være 

utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor. 

 

Nr 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å 

utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer 

med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. 

 

Nr 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 

Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken type 

kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets 

medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk 

vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste 

rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som 

innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter. 

 

Vi kommer tilbake til dette i kapittel 8. For problemstilling 10, som går på åpenhet, vil vi komme inn 

på offentlighetslovens bestemmelser for kommunalt eide selskaper. Vi behandler dette i kapittel 

8.10. 
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4  INDUSTRIBYGG AS 
 

4.1  OM SELSKAPET  

 

Industribygg AS er Gjøvik kommunes utbyggingsselskap. Selskapet har som formål «Fremme 

næringsutvikling ved å oppføre fast eiendom for utleie og videresalg og hva hermed står i naturlig 

forbindelse samt erverve aksjer i selskaper». 

 

Ifølge årsmeldingen for 2013 har Industribygg ca 37 300 m2 bygningsareal fordelt på 12 eiendommer 

og bygningsseksjoner. Leieinntektene i 2012 var ca 22,6 mill kr. og ga et overskudd på 6,2 mill kr. For 

2013 var omsetningen 29,5 mill kr, og årsresultatet 6,5 mill kr. 

 

Gjøvik rådhus AS ble i 1.7.2013 overført til Industribygg (datterselskap). Industribygg er i inngrep med 

Høgskolen i Gjøvik for å bidra til styrking av rammebetingelsene for virksomheten på Kallerud. 

Industribygg har nylig ført opp nytt bygg for EAB Engineering på Campus Gjøvik. Industribygg er også 

sentralt i arbeidet med å utvikle det nye Farverikvartalet på Gjøvik (63,1 prosent eierandel). 

 

4.2  ER SENTRALE MÅLSETTINGER I NEDFELT EIERAVTALER MED ØVRIGE EIERE? 

 

Ikke relevant – selskapet er 100 prosent eid av Gjøvik kommune. 

 

4.3  AVHOLDES ÅRLIGE EIERMØTER?  

 

Ikke undersøkt – dette er mest relevant for selskaper med flere eiere. 

 

4.4  ER SENTRALE OG STRATEGISKE SPØRSMÅL AVKLART MED EIERNE GJENNOM 

REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING? 

 

Daglig leder opplyser at den overordnede plattformen for selskapets virksomhet er dokumentet 

Strategier 2012 – 15, vedtatt av styret 25. august 2012. Formannskapet som generalforsamling tok 

strategidokumentet til orientering i møte den 13. desember 2012.  

 

Administrasjonen rapporterer kvartalsvis og årlig i forhold til strategidokumentet. Formannskapet 

orienteres etter behov, og det får anledning til å komme med innspill. Administrasjonens årsrapport 

ble sist forelagt generalforsamlingen i møte 21. mai 2014. Rapporten omhandler bl.a. de sentrale og 

strategiske spørsmålene som selskapet står overfor. 
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Selskapets strategier er under revisjon. Etter planen skulle formannskapet orienteres om det nye 

dokumentet i sitt møte 21.1.15.  

 

I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen 2013 så la rådmannen fram et forslag om at 

kommunen skal utarbeide eierskapsstrategi for Industribygg i 2015. Saken ble lagt fram for 

behandling i kommunestyret 27.11.14, men ble utsatt til over nyttår.  

 

4.5  ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER ARBEID FRA EN VALGKOMITÉ? 

 

Selskapet opplyser at det pr november 2014 ikke er en egen valgkomité for Industribygg. Prosedyren 

har vært at valg til styret har skjedd på grunnlag av innstilling fra kommunens valgkomité.  

 

I generalforsamlingen 21. mai 2014 framkom ønske om formalisering av valgkomité for Industribygg. 

Dette ble fulgt opp i styremøte den 13. august. Styret arbeider med henblikk på å fremme forslag til 

generalforsamlingen i dette spørsmålet. Det vil bli foreslått endringer i vedtektene det det tas inn en 

ny paragraf med bestemmelser angående valgkomité. Vedtektsendringen skal etter planen 

behandles i ekstraordinær generalforsamling 4. mars 2015.  

 

Når det gjelder evt retningslinjer for valgkomitéen opplyser daglig leder at det foreløpig ikke er 

konkludert. Daglig leder viser til at rådmannen har fremmet en sak vedrørende eierstyring i selskapet 

som går direkte inn i forhold til temaet.  

 

4.6 ER DET FORETATT NOE SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? 

 

I følge Industribyggs ledelse er Gjøvik kommune leietaker direkte eller gjennom selskaper som 

kommunen er hel- eller deleier i. For alle leieforhold er det inngått ordinære leiekontrakter på 

normale, forretningsmessige vilkår. Kontraktene regulerer foruten husleie og dekning av utgifter til 

drift og vedlikehold, også rettigheter og forpliktelser partene i mellom. Kundeforholdet til 

kommunen har ikke vært tema i styret de siste 20 årene. Forholdet til kommunen som leietaker har 

imidlertid – i likhet med andre kundeforhold - vært oppe i styret i forbindelse med inngåelse av 

kontrakter, eventuelt ved fornyelse. Det har generelt ikke vært noe tema at kommunen skulle ha 

avvikende leieforhold i forhold til det normale. Selskapet mener at grensesnittet for kommunens 

kunderolle gjennom dette er veldefinert. 

 

Med hensyn til hvilke prosjekter Industribygg skal engasjere seg i skjer det forløpende forankring i 

styret, som igjen er forankret overfor eier. Industribygg bygger ikke formålsbygg for kommunens 

ordinære virksomhet, men kan leie ut til slike virksomheter når selskapet har egnede lokaler og kan 

tilby dem på akseptable vilkår for kommunen som bruker. 
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Kommunen har en leverandørrolle mot Industribygg mht kjøring av lønn og pensjon for selskapet, 

samt at kommunalt ansatte vasker noen arealer i et av byggene. Selskapet og kommunen har inngått 

avtale om disse leveransene.   

 

4.7 ER DET FORMULERT UTBYTTEPOLITIKK I SELSKAPET? 

 

Industribygg sin ledelse opplyser at Industribygg AS er allmennyttig selskap, og i henhold til dette tar 

kommunen ikke ut utbytte. Dette har vært en linje i selskapets drift helt siden etableringen i 1967, og 

er godt forankret i forhold til eier. Verdien av selskapets virksomhet måles ifølge Industribygg først 

og fremst i form av den rollen det spiller med tanke på etablering og tilrettelegging for utvikling av 

næringsvirksomhet og samfunnsinstitusjoner. Selskapet har behov for å generere kapital for å kunne 

ta på seg nye prosjekter i framtida. 

 

I avsnitt 6.5 i selskapets strategidokument heter det i pkt a) at nåværende utbyttepolitikk skal 

opprettholdes. I pkt b) settes det et avkastningskrav på 10 prosent på innskutt og opptjent 

egenkapital.  

 

4.8 HVORDAN ER KOMPETANSE I SAMMENSETNINGEN AV STYRET VEKTLAGT? 

 

Temaet er behandlet i strategidokumentets delmål 6.3, som sier at ”Organisasjonens kompetanse 

skal til enhver tid reflektere selskapets utfordringer.” Dette er nærmere utdypet underliggende 

punkter, slik: 

 

b) «Kompetansen i selskapets samlede ledelse skal speile virksomhetens innretning på drift, 

prosjekter og utviklingsaktiviteter, herunder også hensyntatt selskapet forankring mot eier. 

c) Behovet for kompetanse i styret vurderes løpende mot behov for å komplettere i f t daglig 

ledelse.»  

 

I henhold til vedtektene skal styret bestå av tre medlemmer. Vedtektene inneholder ikke 

bestemmelser om styret utover dette. Selskapets daglige leder opplyser at styret de siste 20 år har 

vært sammensatt av en representant valgt av posisjonen og en valgt av opposisjon. Ordfører er valgt 

inn i styret fra posisjonen. Det tredje medlemmet (styreleder) står utenfor det politiske miljøet, og er 

valgt på grunnlag av kompetanse og personlige egenskaper.  

 

Erfaringen med denne modellen er at den sikrer god forankring til eier, samtidig som faglighet 

ivaretas. Denne styresammensetning anses å være en viktig faktor bak at selskapet har kunnet vokse 

og utvikle seg i over 40 år. Dette har gjort det mulig å ha et styre som kan ta raske beslutninger og 

samtidig ha politisk backing.  
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Vedtaket i formannskapet 5. november 2014 om at politikere som sitter i kommunestyret ikke kan 

velges til styreverv vil kunne medføre forandringer i så måte. Etablering av valgkomité kan også bety 

at det kommer inn nye tanker med hensyn til sammensetning av styret.  

 

4.9 ER DET LAGT TIL RETTE FOR ÅPENHET OM SELSKAPET?  

 

Ifølge Industribygg har selskapet den generelle holdning å vise åpenhet om selskapets virksomhet. 

Dette vektlegges i forhold til eier, samarbeidspartnere, leietakere og publikum. Industribygg har 

gjennom mange år vært medlem av et lokalt bransjenettverk, der informasjon om felles utfordringer 

m.v. drøftes.  

 

Industribyggs ledelse er av den oppfatning at selskapet driver næring i direkte konkurranse med og 

på hovedsakelig samme vilkår som private innenfor eiendomsbransjen. Konkurrentene er lokale 

eiendomsselskaper, men også selskaper utenfor regionen, som konkurrerer om de samme 

etableringer som Industribygg. Konkurransevilkårene er dels gitt av krav til egenkapitalavkastning, 

dels bestemt lovregulering, f eks statsstøttedirektivet, og av markedet, f eks ved at Industribygg i 

hovedsak finansierer sine prosjekter i markedet. Styret legger til grunn at Industribygg kommer 

innunder unntaket fra offentlighetslovens bestemmelser «for rettssubjekt som hovudsakleg driv 

næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private»6.  

 

Industribyggs kommunikasjon med leietakere og interessenter til lokaler og nybygg omhandler ofte 

forhold av strategisk betydning for virksomhetene, og som forutsettes behandlet konfidensielt. Dette 

er informasjon som etter Industribyggs oppfatning eies av selskapets kunder/kontakter og som 

derfor tilligger dem å forvalte. Industribygg opplyser at der er viktig å gi trygghet for at slik 

informasjon blir håndtert i hht informasjonseierens premisser, og at det ikke innebærer noen form 

for risiko å overlate informasjon til Industribygg. En eventuell svekkelse av dette ville bety tap av 

konkurransekraft for Industribygg. 

 

4.10 ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? 

 

Styreinstruks for selskapet ble utarbeidet høsten 2014 og vedtatt av styret i møte 27.11.14.   

 

4.11 HAR SELSKAPET ET BEVISST FORHOLD TIL ETISKE SPØRSMÅL, EVT FASTSATT I 

ETISKE RETNINGSLINJER? 

 

Det etiske grunnlaget for virksomheten er ifølge selskapets ledelse integrert i strategidokumentet, 

som på overordnet nivå signaliserer at en grunnleggende tilnærming til Industribyggs oppgaver er å 

søke samspill med andre. Dette er utdypet i drøftingen av visjonen i strategidokumentet. Dette er 

                                                           
6 Vi kommer tilbake til dette unntaket i kapittel 13.10. 
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videreutviklet i omtalen av hovedmålet og integrert i delmål. Det ligger implisitt i målsetningen om å 

utvikle samspill at Industribygg må opptre på en slik måte at det skaper tillit og holder høy etisk 

standard.  

 

Etiske retningslinjer ble utarbeidet høsten 2014 og vedtatt av styret i møte 27.11.14.   

 

4.12 SIKRER SELSKAPET LIKEBEHANDLING AV EIERNE I FORHOLD TIL INFORMASJON 

OG ANNET? 

 

Ikke relevant – selskapet er 100 prosent eid av Gjøvik kommune. 

  

4.13 SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID OG EVALUERER SEG SELV 

OG DAGLIG LEDER 

 

Selskapet opplyser at styret vurderer daglig leders arbeid årlig. Vurderingen skjer i forbindelse med 

lønnsfastsettelse, uten daglig leders tilstedeværelse. Vurdering av styrets eget arbeid skjer i 

forbindelse med strategiarbeidet, siste gang i 2012.  
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5 TOPRO AS 
 

5.1  OM SELSKAPET  

 

Topro AS er en av landets største attføringsbedrifter. Gjøvik kommune eier 28,9 %, Søndre Land 

kommune 15,7 %, Vestre Toten kommune 10,40 %, Østre Toten kommune 6,9 %, Nordre Land 

kommune 6,1 %. De fem kommunene eier dermed til sammen 68 prosent av aksjene. Andre store 

eiere er Oppland fylkeskommune (17,3 %) og DNB (7,9 %).  Bedriftens hovedkontor og avdelingene 

Attføring, Elektronikk, Mekanisk, Hjelpemidler og Topros Barnehage ligger på Rambekk 

industriområde på Gjøvik. Bedriften har en underavdeling på Hov innen mekanisk produksjon og 

attføring. 

 

Selskapet hadde i 2013 en omsetning på 248,7 mill kr og et resultat før skatt på 7 mill kr. Året før var 

omsetningen 253,4 mill kr og resultatet før skatt 50 tusen kr. Det var 242 ansatte ved utgangen av 

2013. Bedriften eksporterer til 20 land, og har egne datterselskaper i Storbritannia og Tyskland. 

 

5.2  ER SENTRALE MÅLSETTINGER I NEDFELT EIERAVTALER MED ØVRIGE EIERE? 

 

Det er ikke inngått aksjonæravtale mellom eierne. Ifølge styreleder er dette foreløpig ikke drøftet, 

men kan bli aktuelt i lys av betydelige endringer i rammevilkårene for vernede bedrifter, jf pkt 9.4 

nedenfor.  

 

5.3  AVHOLDES ÅRLIGE EIERMØTER?  

 

Ifølge styreleder avholdes det årlige eiermøter. Det har vært holdt eiermøter knyttet til spesielle 

saker/utfordringer i selskapet, jf punktet nedenfor. 

 

5.4 ER SENTRALE OG STRATEGISKE SPØRSMÅL AVKLART MED EIERNE GJENNOM 

REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING? 

 

Strategiplan for selskapet (Strategisk Håndbok 2014-2016) ble behandlet i styret våren 2014 og ble 

utdelt til eierne på generalforsamling i juni og på eiermøte i september 2014. 
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Strategiske spørsmål blir ifølge styreleder gjerne drøftet i eiermøter, jf siste eiermøte 26. september 

2014 hvor endret organisering av selskapet ble diskutert. Selskapet har i de 3-4 siste år ikke hatt 

tilfredsstillende økonomiske resultater, noe som har vært drøftet med eierne flere ganger.  

 

På eiermøtet i september 2014 ble eierne informert om videre prosess med omorganisering som 

innebærer en deling av selskapet.  I følge eierskapsmelding 2013 så skulle det holdes ekstraordinær 

generalforsamling i TOPRO i løpet av 2014. «Mye er foreløpig uavklart – som navn på selskapene, 

vedtekter osv. Dette jobbes det med fram mot ekstraordinær generalforsamling. Hovedgrepet nå er 

at attføringsvirksomheten blir skilt ut som eget heleid datterselskap i TOPRO AS.» 

 

Ifølge selskapet innebærer deling av selskapet at årsregnskapet for 2014 først må godkjennes av 

styret, før det kan legges fram på en ekstraordinær generalforsamling. Godkjent årsregnskap vil ikke 

foreligge før etter påske 2015. Den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen i 2014 er derfor 

utsatt til 2015. Styret vil senere ta stilling til om denne avvikles samtidig med ordinær 

generalforsamling.  

 

Det kan opplyses at rådmannen i Gjøvik, i forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen 

2013, la fram et forslag om at kommunen skal utarbeide eierskapsstrategi for Topro i 2015. Saken ble 

lagt fram for behandling i kommunestyret 27.11.14, men ble utsatt til over nyttår.  

 

5.5  ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER ARBEID FRA EN VALGKOMITÉ? 

 

Det er satt ned valgkomite som har retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen 19.5.2011. 

 

5.6 ER DET FORETATT NOE SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? 

 

Topro har ifølge styreleder ikke noe kundeforhold til eierkommunene. Alle forhandlinger om 

tiltaksplasser o.l skjer med NAV/stat. 

 

5.7 ER DET FORMULERT UTBYTTEPOLITIKK I SELSKAPET? 

 

Det er ikke tillatt å betale utbytte i attføringsbedrifter. 

 

5.8 HVORDAN ER KOMPETANSE I SAMMENSETNINGEN AV STYRET VEKTLAGT? 

 

Styreleder opplyser at styret ikke er sammensatt med utgangspunkt i at eierne skal ha styreplasser. 

Valgkomitéen velger styremedlemmer ut fra en vurdering av styrets behov for kompetanse. Styret 

består av medlemmer med kompetanse både fra offentlig og privat virksomhet. I de siste år er det 
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bevisst valgt inn flere styremedlemmer fra næringslivet. Ved sammensetningen blir også kjønn 

vurdert.  

 

5.9 ER DET LAGT TIL RETTE FOR ÅPENHET OM SELSKAPET?  

 

Styreleder mener at selskapet praktiserer åpenhet så langt det er mulig gitt at størstedelen av 

virksomheten opererer i et konkurransemarked og har behov for å holde forretningsmessige forhold 

unntatt fra offentlighet. Man har vurdert at selskapet pga dets virksomhet ikke er underlagt 

offentlighetsloven, jf. offentlighetslovens § 2 (selskapet driver næring i direkte konkurranse med og 

på hovedsakelig samme vilkår som private). 

 

5.10 ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? 

 

Selskapet har ikke utarbeidet styreinstruks. 

 

5.11 HAR SELSKAPET ET BEVISST FORHOLD TIL ETISKE SPØRSMÅL, EVT FASTSATT I 

ETISKE RETNINGSLINJER? 

 

Etiske retningslinjer er innarbeidet i Strategisk håndbok. Denne er godkjent i styret og ble lagt fram 

for eiermøtet 26.9.14. 

 

5.12 SIKRER SELSKAPET LIKEBEHANDLING AV EIERNE I FORHOLD TIL INFORMASJON 

OG ANNET? 

 

Styreleder opplyser at eierne likebehandles ved at de får den samme informasjon i eiermøter og 

generalforsamling. Etter ønske fra enkeltkommuner kommer selskapet med orienteringer, f.eks i 

formannskap og kommunestyrer. Denne muligheten er åpen for alle eierkommunene. 

 

5.13 SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID OG EVALUERER SEG SELV 

OG DAGLIG LEDER 

 

Styreleder opplyser at det ikke settes opp noen konkret plan for styrets virksomhet utover møteplan. 

Det er gjennomført styrekurs om styrets ansvar og rolle. Tidlig i 2014 ble det for første gang 

gjennomført styreevaluering. Valgkomiteens leder fikk resultatet av denne – uten spesielle 

kommentarer fra styret. Styret har drøftet evalueringen i plenum.   



Selskapskontroll Gjøvikregionen 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 29 

 

 

6 GLT-AVFALL IKS 
 

6.1  OM SELSKAPET  

 

GLT-Avfall er et interkommunalt avfallsselskap eid av de fem kommunene Gjøvik (42 %), Østre Toten 

(21,2 %), Vestre Toten (18,6 %), Nordre Land (9,8 %) og Søndre Land (8,5 %). Selskapet ble opprettet 

11. november 1991. Selskapet har som formål å drive avfallshåndtering på vegne av eierkommunene.  

 

Selskapet har ifølge egen hjemmeside 26 ansatte fordelt på 23,3 årsverk. Administrasjonen holder til 

i Dalborgmarka i Gjøvik kommune. Her ligger også Dalborgmarka Avfallsdeponi og Dalborgmarka 

gjenvinningsstasjon. I tillegg har selskapet ansvaret for driften av 7 andre gjenvinningsstasjoner rundt 

om i eierkommunene. 

 

GLT-Avfall hadde i 2013 en omsetning på 48,7 mill kr og et resultat på minus 2,9 mill kr. Året før var 

omsetningen 44,6 mill kr og resultatet minus 1,3 mill kr. 

 

6.2  ER SENTRALE MÅLSETTINGER I NEDFELT EIERAVTALER MED ØVRIGE EIERE? 

 

Det er ikke inngått aksjonæravtale mellom eierne. 

 

6.3  AVHOLDES ÅRLIGE EIERMØTER?  

 

Selskapets styreleder opplyser at det avholdes minimum to representantskapsmøter årlig. I disse 

møtene er ordførerne i eierkommunene og en opposisjonspolitiker fra hver kommune representert i 

tillegg av styreleder og daglig leder. Disse møtene betraktes som eiermøter, jf at det alltid er en 

uformell del av møtet (utenom formell saksliste). 

 

Det er også etablert en gruppe benevnt som RFF, Renovasjonsfaglig Forum, bestående av 

renovasjonsansvarlige i eierkommunene. Denne grupperingen møtes ca. 4 ganger pr. år. 

 

6.4 ER SENTRALE OG STRATEGISKE SPØRSMÅL AVKLART MED EIERNE GJENNOM 

REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING? 

 

Ifølge styreleder behandles de fleste strategiske spørsmål i representantskapet.  
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Representantskapet vedtar budsjett for kommende år, økonomiplan for rullerende 4 år og estimerte 

investeringer for samme langtidsperiode. Dette skjer normalt i annet halvår. Det gjennomføres et 

møte med representantskapet hver høst hvor budsjett er et sentralt tema. I tillegg gjennomføres en 

generalforsamling i løpet av april. Andre møter med representantskapet arrangeres etter behov. 

 

Det er utarbeidet en strategiplan for selskapet gjeldende for 2013 – 2016. Denne ble drøftet og 

vedtatt i representantskapsmøte i 2012 og i de enkelte kommunestyremøter i løpet av 2013. 

Strategiplanen gir ifølge styreleder en verdifull forankring av det strategiske arbeidet i selskapet. 

Planen medfører at kommunene har en felles forpliktelse og retning med selskapet. 

 

Ifølge eierskapsmelding 2013 foregår det pr høsten 2014 en prosess i alle kommuner knyttet til 

selskapets strategi. Så vidt vi forstår er dette en oppfølging av arbeidet med strategiplanen. Under 

omtalen av GLT-Avfall i eierskapsmeldingen heter det at «Prosessen skal gi svar på hvordan selskapet 

skal drives videre, herunder blant annet 

 avklare spørsmål om virksomhetsoverdragelse knyttet til inntransport av husholdningsavfall 

 gi tilbakemelding på spørsmål stilt av Gjøvik kommune 

 avklare andre forhold – eksempelvis renovasjonsordning for hytter i Nordre Land» 

 

Det står også at «Det er avgjørende viktig at selskapet utvikler og implementerer en ny strategi for 

hvordan selskapet skal drives i tiden framover uten at regionens innbyggere får en kraftig økning i 

sine renovasjonsgebyrer. Dette er hovedutfordringen for styret og ledelsen, og kommunestyrene må 

bli involvert i løpet av denne prosessen.» 

 

Ifølge eierskapsmeldingen forventes denne prosessen å vare ut 2014. Styreleder i GLT-Avfall opplyser 

at prosessen er i rute, avsluttende kommunestyrebehandling vil skje på nyåret 2015. 

 

6.5  ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER ARBEID FRA EN VALGKOMITÉ? 

 

Valg av styre foretas ikke ved bruk/hjelp av valgkomite. Etter hvert kommunevalg utpeker 

kommunene sine representanter og vararepresentanter til representantskapet for 4 år. Det er to 

medlemmer fra hver kommune. Det er representantskapet som velger styret. Se også punkt 10.8 

nedenfor. 

 

6.6 ER DET FORETATT NOE SKILLE MELLOM KUNDE- OG EIERROLLEN I SELSKAPENE? 

 

Styreleder opplyser at GLT- Avfall i sin tid ble opprettet av dagens eiere i den hensikt og ivareta 

kommunenes husholdningsavfall. Selskapet behandler både husholdnings- og næringsavfall, de 

utgjør pr 2014 hhv 72 og 28 prosent av omsetningen. For næringsavfall konkurrerer selskapet på lik 

linje med private aktører. Virksomheten knyttet til næringsavfall er ikke skilt ut i et eget selskap, men 

den er regnskapsmessig klart delt fra husholdningsdelen (selvkost). Eierkommunene behandles for 

næringsavfall etter samme reglement og praksis som en hver annen kunde. 
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Eierkommunene er pt ikke kunde for næringsavfall ettersom de kjøper alle sine renovasjonstjenester 

for kommunale institusjoner fra private aktører. Disse tjenestene regnes som næringsavfall. Så langt 

selskapets styreleder og daglige leder kjenner til har ikke GLT-avfall blitt invitert til å konkurrere om 

kommunenes innkjøp av renovasjonstjenester.  Årsaken til dette er de ikke kjent med. 

 

Når det gjelder husholdningsavfall i de fem kommunene står GLT-Avfall for håndteringen av avfallet, 

mens det er kommunene som står for innkreving av renovasjonsgebyrer7. Det betyr at det er 

kommunene som reelt sett er kundene til GLT-Avfall.  Ifølge daglig leder faktureres kommunene pr 

måned i henhold til innkjørt tonnasje. Nivået på avgiftene blir bestemt som et ledd i 

budsjettprosessen hver høst. 

 

6.7 ER DET FORMULERT UTBYTTEPOLITIKK I SELSKAPET? 

 

Selskapet har ikke anledning til å betale utbytte fra selvkostdelen (husholdningsavfall)8. For 

næringsavfallsdelen er det anledning til å betale utbytte. Det ble betalt ut 0,5 mill kr i 2013, så vidt 

styreleder og daglig leder kjenner til var dette første gang det ble utdelt utbytte.  

 

Det er ikke formulert eller beskrevet noen utbyttepolitikk for selskapet, og så langt styreleder kjenner 

til har det ikke vært diskutert å etablere noen utbyttepolitikk eller en utbytteplan. En slik plan anses 

ikke som spesielt hensiktsmessig ettersom det ikke er aktuelt å betale utbytte hvert år. Etter 

styreleders oppfatning bør evt utbytte vurderes som et ledd i den konkrete evalueringen av fjorårets 

resultater.   

 

Ifølge Resch-Knudsen (2014 a og b) kan utbytte fra næringsvirksomhet medføre skatteplikt for hele 

konsernets virksomhet, også den delen som behandles til selvkost. Deltakernes adgang til å ta 

utbytte fra konsernets næringsvirksomhet, må derfor ifølge Resch-Knudsen reguleres i selskapets 

vedtekter (AS) eller selskapsavtale (IKS). 

 

6.8 HVORDAN ER KOMPETANSE I SAMMENSETNINGEN AV STYRET VEKTLAGT? 

 

Styret består i henhold til selskapsavtalens paragraf 5.1 av 7 medlemmer, 6 medlemmer med 

personlige varamedlemmer som velges av representantskapet, 1 medlem med varamedlem velges av 

de ansatte. Styremedlemmene velges for 2 år. Ved eventuelle søknader om fritak i perioden foreslås 

og velges nye medlemmer av representantskapet. Medlemmer/varamedlemmer av representant-

skapet og daglig leder for selskapet, kan ikke velges som medlem eller varamedlem av styret. 

                                                           
7 Etter forurensningsloven § 34 er kommunene pålagt å fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med 

avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt 

ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapital- og driftskostnader. For avfall som kommunen har 

plikt til å samle inn, motta og/eller behandle må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. 
8 Jf også Resch-Knudsen (2014b). 
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Selv om det ikke konkret er nedfelt i selskapsavtalen, har praksis ifølge styreleder vært at 

representantskapet har utpekt kandidater foreslått fra kommunene (Gjøvik to medlemmer, de andre 

fire én hver). Valg av kandidater fra hver kommune skjer gjennom en intern prosess etter valg av nytt 

kommunestyre, der kommunens valgnemnd foreslår kandidater til ulike verv. Styreleder opplyser at 

han bestemt har inntrykk av at kommunene har ønsket å finne kandidater som er godt egnet til 

styrevervene i GLT-Avfall, herunder at de har kompetanse som er relevant for selskapet. 

 

6.9 ER DET LAGT TIL RETTE FOR ÅPENHET OM SELSKAPET?  

 

Ifølge styreleder er selskapet underlagt offentlighetsloven, og selskapet følger bestemmelsene i 

denne. Selskapet fører postjournal som er offentlig tilgjengelig. Ettersom selskapet inngår 

forretningsmessige avtaler med private aktører er det nødvendig å kunne unnta avtaler o.l fra 

offentlighet. Dette gjøres hvis det skulle komme anmodninger om innsyn. 

 

Det tilstrebes åpenhet om bedriftens virksomhet, økonomi, investeringsplaner og strategiske valg. 

Dette gjelder overfor så vel berørte parter i eierkommunene som de ansatte. Kommunikasjon 

gjennomføres gjennom styremøter, representantskapsmøter, særmøter med renovasjonsansvarlige i 

de enkelte kommuner og gjennom personalmøter. 

 

6.10  ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? 

 

Det er utarbeidet styreinstruks for selskapet. Denne ble vedtatt og innført i styremøte den 15. august 

2008. 

 

6.11  HAR SELSKAPET ET BEVISST FORHOLD TIL ETISKE SPØRSMÅL, EVT FASTSATT I 

ETISKE RETNINGSLINJER? 

 

Selskapets styreleder fremhever at selskapet har et bevist forhold til etikk. Noen forhold er beskrevet 

i selskapets arbeidsreglement. Administrasjonen har laget et forslag til etisk regelverk som ble 

drøftet høsten 2014. Styret har foreløpig pr desember 2014 ikke tatt stilling til om det er behov for et 

eget etisk regelverk, eller om det f.eks er tilstrekkelig å supplere selskapets arbeidsreglement.  

 

6.12  SIKRER SELSKAPET LIKEBEHANDLING AV EIERNE I FORHOLD TIL INFORMASJON 

OG ANNET? 

 

Selskapet opplyser at eierne behandles likt i alle spørsmål som går på informasjon. Selskapet gir felles 

informasjon via mail eller møter med representantskap, rådmenn og renovasjonsansvarlige i de 
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enkelte kommuner. Selskapet har ikke særskilte kontakter eller bånd mot noen spesielle av 

eierkommunene. I alle kommunene har man ganske utstrakt kontakt med teknisk etat og særlig den 

som sitter i revisjonsfaglig forum for kommunen. Det meste av denne kontakten går på driftsmessige 

spørsmål.  

 

6.13  SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID OG EVALUERER SEG SELV 

OG DAGLIG LEDER 

 

Det utarbeides en styremøteplan for hele året. I tillegg til møtedatoer så fastsettes også 

hovedtemaer for de enkelte møter. Det er p.t ikke utarbeidet et system for styreevaluering. 

 

Når det gjelder evaluering av daglig leder opplyser styreleder at det minimum én gang pr år 

gjennomføres en fortrolig samtale mellom styreleder og daglig leder. I tillegg til dette gjennomføres 

en årlig evaluering i forbindelse med lønnsfastsettelse.  
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7 KOMMUNENS OPPFØLGING AV DEN FELLES EIERSKAPS-

POLITIKKEN  
 

I dette kapitlet beskriver vi kommunenes oppfølging av følgende punkter i eierskapspolitikken: 

 

 For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og generalforsamling 

avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

 Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i 

regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg. 

 

 I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. 

 

 Kommunen bør tydelig skille kunde- og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet på 

dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

 For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt utbyttepolitikk som 

står fast over noe tid. 

 

 Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere 

sine mål. Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik kompetanse, det 

avhenger av selskapets mål og situasjon. 

 

Disse delene av eierskapspolitikken er undersøkt i henholdsvis problemstilling 3, 5, 6, 7, 8 og 9 jf 

kapittel 1.3. Opplysningene i dette kapitlet er i hovedsak hentet fra referat fra møte med ordfører i 

Gjøvik og oversendt informasjon. 

 

 

Avklaring av strategiske og sentrale spørsmål 

 

Ordfører opplyser at eierne foretar avklaringer i ulik grad i selskaper der kommunen er eier. Naturlig 

nok er det mest involvering og engasjement i de selskapene som eies 100 prosent (Industribygg og 

GOA er de viktigste av disse). Selskapene v/daglig leder, evt styreleder kommer med ulike 

mellomrom i formannskap eller kommunestyre for å orientere om selskapene.  

 

Når det gjelder Industribygg er det tett kontakt mellom ordfører/politisk nivå i kommunen og 

selskapet. Dette har sammenheng med at selskapet er en viktig aktør i utviklingen av Gjøvik, samt at 

det praktisk er enkelt ved at daglig leder i selskapet sitter på rådhuset.  
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I GLT-Avfall drøftes ofte strategiske spørsmål for selskapet i representantskapet. Det er utstrakt 

kontakt med selskapet både på administrativt/faglig nivå og politisk nivå og gjennom utvalg for areal, 

miljø og teknisk drift. Eierstrategi for selskapet er drøftet i dette utvalget, så vel som i formannskap, 

kommunestyre og et eget eiermøte.  

 

I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen 2013 så la rådmannen fram et forslag om at 

kommunen skal utarbeide eierskapsstrategi for Topro og Industribygg i 2015. Saken ble lagt fram for 

behandling i kommunestyret 27.11.14, men ble utsatt til over nyttår.  

 

Har en person i administrasjonen oversikt over selskapene kommunen er medeier i? 

 

Ordfører opplyser at det er rådmann og en av kommunalsjefene som holder oversikt over praktiske 

forhold rundt kommunens eierskap, samt er ansvarlig for innspill til den felles eierskapsmeldingen. I 

tillegg har kommunen oppnevnt styremedlemmer til selskaper, som også følger opp de selskapene 

de er styremedlemmer i.  

 

Avholder kommunen kurs i styrearbeid for styremedlemmer og opplæring for sine politikere? 

 

Opplæring av kommunestyret i eierstyring skjer gjennom folkevalgtopplæringen etter valg. For 

politikere som velges inn i styrer arrangeres det i tillegg opplæring i styrearbeid i begynnelsen av 

valgperioden (felles for alle kommunene i regionen). Denne opplæringen gikk over flere kvelder og 

var også åpen for andre interesserte. 

 

Skille av kunde- og eierrolle 

 

Industribygg sin kontakt mot kommunen skjer gjennom de ulike virksomheter som leier lokaler fra 

selskapet, f.eks mot skole når det gjelder Læringssenteret, kultur når det gjelder Brenneriet. Ved 

inngåelse av nye kontrakter er rådmannen inne i prosessen, og om det er nødvendig sett opp mot 

delegasjonsreglementet – så blir saken lagt fram til godkjenning på politisk nivå. 

 

Industribygg og GOA ble stiftet ut fra at kommunen skulle ha «verktøy» i utviklingen av kommunen. 

Det kan derfor være vanskelig å skulle skille hva som er kommunens interesser og selskapenes 

interesser.   

 

Når det gjelder GLT-Avfall er eierne opptatt av at selskapet utfører viktige tjenester for innbyggere 

(og bedrifter) i kommunen. Kommunen har egne søppelbiler og henteordning. Det er en diskusjon 

blant eierne om å tilføre flere oppgaver til selskapet, slik at det kan stå sterkere rustet for fremtiden. 

 

Kommunen har indirekte et kundeforhold til Topro gjennom NAV. NAV styrer dette gjennom 

anbudsutlysninger, noe som kommunen ikke legger seg opp i. 

 

Utbyttepolitikk 
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I Industribygg og GLT-Avfall er selvkost et bærende element, og utbytte er derfor ikke aktuelt. For 

flere av de selskapene kommunen er eier/medeier i er det i nødvendig å styrke egenkapitalen ved 

eventuelle overskudd. 

 

Vektlegging av kompetanse i sammensetning av styrene i selskapene 

 

Ordfører mener det generelt kan være sunt å få inn styremedlemmer med relevant bakgrunn utenfor 

politikken, og mener at bevisstheten rundt dette er økende. Generelt har det skjedd en utvikling mot 

flere styrerepresentanter med næringslivsbakgrunn, samt at politikere som blir oppnevnt ofte kan ha 

annen relevant kompetanse i tillegg til å være politiker. I tråd med dette har det blitt mindre politisk 

fordeling av kommunens styreverv.  

 

I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen 2013 så la rådmannen fram et forslag om at 

medlemmer av kommunestyret ikke kan velges til styreverv i selskaper der kommunen er 

eier/medeier. Saken ble lagt fram for behandling i kommunestyret 27.11.14, men ble utsatt til over 

nyttår.  
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8 ETTERLEVELSEN AV DEN FELLES EIERSKAPSPOLITIKKEN – 

VURDERINGER OG KONKLUSJONER 
 

I dette kapitlet behandler vi de enkelte problemstillingene 1 - 14 i hvert sitt underkapittel. Først 

gjengis revisjonskriteriet hentet fra eierskapspolitikken, så oppsummeres fakta knyttet til 

problemstillingene hentet fra kapitlene 4 til 7.  I denne utgaven av rapporten tar vi utgangspunkt i 

Gjøvik kommune, og de selskaper kommunen har eierinteresser i. 

 

I henhold til kvalitetsstandarden RSK 001 skal revisor «analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene», jf pkt 31. Revisor skal 

også, på bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene, «konkludere i forhold til 

problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i 

forvaltningsrevisjonsrapporten» (jf pkt 33). 

 

Fordi problemstillingene er tett koblet til revisjonskriteriene i dette prosjektet9, så har vi slått 

sammen vurdering og konklusjon knyttet til hver problemstilling. For de problemstillinger der vi 

mener at revisjonskriteriene tilsier at praksis bør endres, har vi formulert en anbefaling i forlengelsen 

av konklusjonen.  

 

 

8.1 HAR KOMMUNENE VURDERT OM DET ER BEHOV FOR Å AVKLARE SENTRALE 

MÅLSETTINGER I EIERAVTALER MED ALLE ELLER DELER AV DE ØVRIGE EIERE? 

 

Revisjonskriterier 

 

Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med alle eller deler av de 

øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i form av eieravtaler. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Eieravtaler er ikke aktuelt i selskaper med bare én eier. Eieravtale er dermed aktuelt for GLT-Avfall og 

Topro. Det er ikke inngått eieravtale i disse selskapene, og så vidt vi vet er spørsmålet om inngåelse 

av eieravtale/aksjonæravtale ikke konkret blitt vurdert.  

 

 

 

 

                                                           
9 Som det framgår av kapittel så er problemstillingene 1-14 utledet fra de ulike punktene i eierskapspolitikken. 
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Vurdering og konklusjon 

 

Kommunene har ikke fulgt opp eierskapspolitikken med hensyn til å vurdere om det er behov for å 

inngå en eieravtale (aksjonæravtale) i GLT-Avfall og Topro. Hvorvidt det er behov for en slik avtale er 

opp til eierne å avgjøre.  

 

Anbefaling 

 

I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det er behov for å 

inngå en eieravtale/aksjonæravtale i GLT-Avfall og Topro. Når det gjelder Topro er det flere eiere 

utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør i utgangspunktet involveres i spørsmålet om 

inngåelse av en eieravtale.  

 

8.2 ER DET AVHOLDT ÅRLIGE EIERMØTER I SELSKAPER MED VESENTLIG ØKONOMISK 

ELLER POLITISK INTERESSE? 

 

Revisjonskriterier 

 

I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter årlig. 

Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og utfordringer sammen med eierne. Her 

møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne (representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge 

eiermøte i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. 

 

Oppsummering av fakta 

 

De undersøkte selskapene som har flere eiere opplyser at det holdes eiermøter én, evt to ganger pr 

år. I tillegg opplyser noen selskaper at det i tillegg holdes eiermøter etter behov, f.eks når viktige 

saker av betydning for selskapet skal drøftes mellom eierne.    

 

I eierskapspolitikken anbefales det å legge eiermøte i forkant av generalforsamling/representant-

skapsmøte. Vi har ikke undersøkt dette i detalj, men dette ser ut til å være det vanligste. 

 

Vurdering og konklusjon 

 

De undersøkte selskapene ser ut til å ha en innarbeidet rutine med eiermøter minst én gang pr år. 

Eierskapspolitikken er dermed fulgt opp på dette punktet. 
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8.3 ER SENTRALE OG STRATEGISKE SPØRSMÅL AVKLART MED EIERNE GJENNOM 

REPRESENTANTSKAP/GENERALFORSAMLING? 

 

Revisjonskriterier 

 

For å sikre god selskapsstyring skal styre avklare strategiske og sentrale spørsmål med eier gjennom 

representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med daglig leder ansvar for å utvikle og 

lede selskapet innenfor disse rammer. 

 

For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og generalforsamling avklare 

strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

Slik det framgår av eierskapspolitikken er ansvar for å «avklare strategiske og sentrale spørsmål» 

plassert både hos styret og eierne. Eierne skal avklare med styret, og styret skal avklare med eierne 

gjennom representantskap og generalforsamling. 

 

Oppsummering av fakta 

 

I alle selskaper er det utarbeidet et strategidokument/strategiplan. Selskapene opplyser at 

strategiske spørsmål drøftes i eierfora (generalforsamling / representantskap / eiermøter). 

 

Vurdering og konklusjon 

 

Ut fra revisjonskriteriet er det ikke mulig å slå konkret fast hvilke krav som må oppfylles for at disse 

punktene i eierskapspolitikken skal være etterlevd. Vi vil imidlertid vise til at alle selskapene har 

vedtatt strategiplan/strategidokument.  I alle selskapene skjer det diskusjoner i eierfora knyttet til 

selskapenes strategier.  

 

Etter vår oppfatning er det naturlig at ulike typer selskaper, med ulik størrelse og type virksomhet, 

både tilsier og krever ulik grad av involvering fra sine kommunale eiere. Slik sett er det på sin plass at 

GLT-Avfall som driver en betydelig virksomhet, der det har skjedd store endringer i rammevilkår og 

der selskapets tjenester ytes direkte til kommunenes innbyggere, bør ha betydelig involvering fra 

sine kommunale eiere. Andre selskaper, slik som attføringsbedriftene10, yter i langt mindre grad 

tjenester til innbyggerne i kommunene, og det er derfor naturlig at involveringen skjer etter mer 

forretningsmessige prinsipper.     

 

 

 

 

                                                           
10 I dette tilfellet Topro. 
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8.4 ER VALG TIL STYRE FORETATT ETTER ARBEID FRA EN VALGKOMITÉ, SOM HAR 

RETNINGSLINJER FASTSATT AV GENERALFORSAMLING/REPRESENTANTSKAP?  

 

Revisjonskriterier 

 

Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til de nye 

habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer som representantskap/general-

forsamling har vedtatt. 

 

Presisering: «et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene» er lite konkret som revisjonskriterium. Vi 

har derfor valgt å konsentrere undersøkelsen til hvorvidt selskapet har opprettet valgkomité, og om 

denne har egne retningslinjer fastsatt av eierorganet. 

 

Oppsummering av fakta 

 

I Topro er det opprettet en ordning med valgkomité, som har egne retningslinjer. Etter planen vil 

Industribygg i mars 2015 nedfelle valgkomité i sine vedtekter. Spørsmålet om retningslinjer for 

valgkomitéen er foreløpig ikke avklart. I GLT-Avfall er det ikke opprettet valgkomité. 

 

Vurdering og konklusjon 

 

Når det gjelder GLT-Avfall kan man si at det er forståelig at det ikke er innført valgkomité ettersom 

selskapet har et styre som er oppnevnt av sine eierkommuner. Vi vil komme tilbake til dette i 

drøftingen av sammensetning av styrene i kapittel 8.9.    

 

Anbefaling 

 

I selskaper som ikke har etablert valgkomité, bør en slik komité komme på plass. Alle valgkomitéer 

bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter. 

 

 

8.5 HAR RÅDMANNEN SØRGET FOR AT EN PERSON I SIN ADMINISTRASJON HAR 

OVERSIKT OVER SELSKAPENE KOMMUNEN ER MEDEIER I OG KAN GI SVAR PÅ SPØRSMÅL?  

 

Revisjonskriterier 

 

Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene kommunen er 

medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i regionen er medeiere kan 

rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg. 
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Oppsummering av fakta 

 

Ansvaret for at kommunen har tilstrekkelig oversikt ligger hos rådmannen. Det praktiske 

oppfølgingsarbeidet utføres av rådmannen og en av kommunalsjefene. Kommunen har ikke laget 

noen egen organisering knyttet til dette arbeidet, slik som et eierskapsutvalg eller 

eierskapssekretariat. 

 

Eierskapsmeldingene er utarbeidet felles for alle kommunene i Gjøvik-regionen av en rådgiver som 

sitter i fellesenheten for anskaffelser. I meldingen er det kun tatt inn selskaper som er aktuell for den 

enkelte kommune.   

 

Vurdering og konklusjon 

 

Kommunen har fulgt opp dette punktet, og plassert ansvaret for å følge opp praktiske sider ved 

kommunens eierskap i sin organisasjon. Eierskapspolitikken sier ikke noe nærmere om hvordan 

rådmannen skal organisere dette.  

 

Arbeidet med eierskapsmeldingene utføres i fellesskap mellom kommunene Gjøvik-regionen, slik 

revisjonskriteriet påpeker muligheter for. Kommunene er eiere i mange av de samme selskapene, og 

felles eierskapsmelding ser ut til å være en praktisk løsning og en modell som kan gi fordeler i form 

av å samle kompetanse.   

 

 

8.6 AVHOLDER KOMMUNEN KURS I STYREARBEID FOR STYREMEDLEMMER I SINE 

SELSKAPER, OG OPPLÆRING I EIERSKAPSSTYRING FOR SINE POLITIKERE? 

 

Revisjonskriterier 

 

I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for styremedlemmer i 

sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Ordfører opplyser at opplæring av kommunestyret i eierstyring skjer gjennom folkevalgtopplæringen 

etter valg. Så vidt vi har forstått vier opplæringen ganske liten tid til kommunens eierskap, og 

kommunestyrets rolle som forvalter av dette.  

 

Det ble arrangert opplæring i styrearbeid i begynnelsen av valgperioden for politikere som er valgt 

inn i styrer (og øvrige interesserte blant kommunestyrets medlemmer). Om dette framgår følgende 

av Eierskapsmelding 2013, s 4: «I 2012 gjennomførte regionen i samarbeid med Kommunenes 

Sentralforbund en omfattende styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale 

selskaper, samt kommunepolitikere. Sentralt i opplæringen var en klargjøring av hva styrerollen må 
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passe på og hva eierrollen må passe på. Dette førte til noen endringer i utformingen av prinsippene, 

slik som ny ordlyd og en tydeligere sortering av rollene.» 

 

Vurdering og konklusjon 

 

Kommunen gir kommunestyret opplæring i eierstyring gjennom folkevalgtopplæringen etter valg. 

Kommunen har tilbudt kurs for styremedlemmer våren 2012.  

 

Revisjonen mener at kommunen som eiere har oppfylt eierskapspolitikken på dette punktet. Vi har 

ikke vurdert omfanget av og innholdet i opplæringen.  Revisjonskriteriet uttrykker heller ikke noe om 

dette. 

 

 

8.7 HAR KOMMUNENE/STYRENE FORETATT ET SKILLE MELLOM KUNDE- OG 

EIERROLLEN I SELSKAPENE? 

 

Revisjonskriterier 

 

Kommunen bør tydelig skille kunde- og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet på dette er 

også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

Styret bør tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun 

for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

I likhet med kriteriet om å «avklare strategiske og sentrale spørsmål» (kapittel 13.3) er ansvar her 

plassert både hos styret og eierne. Eierne skal skille sin rolle som hhv kunde av og eier i selskapet, og 

styret skal skille kommunen som kunde og eier. Eierskapspolitikken angir ikke nærmere på hvilken 

måte kommunene skal skille eierrollen fra kunderollen. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Når det gjelder Topro har styreleder opplyst at kommunene ikke har noen rolle som kunde av 

selskapene. Problemstillingen er pr dags dato dermed ikke relevant for dette selskapet. 

 

For Industribygg og GLT-Avfall har selskapet og kommunen et leverandør-kundeforhold. Både selskap 

og ordfører er av den oppfatning at kunde- og eierrolle er klart adskilt i disse selskapene. Innkjøp av 

tjenester fra selskapet håndteres gjennom relevante enheter i kommunen (innkjøpsenhet, evt 

relevant fagenhet), uten at det tas hensyn til kommunens eierskap i selskapet. Eierforholdet som 

kommunen har er tema i eierfora. Her bringes ikke kundeforholdet mellom selskapet om kommunen 

inn.   

 



Selskapskontroll Gjøvikregionen 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 43 

 

Når det gjelder GLT-Avfall er det er eierkommunene som står for innkreving av renovasjonsgebyrer. 

Nivået på avgiftene blir bestemt som et ledd i budsjettprosessen hver høst. Kommunene er ikke 

kunder av GLT-Avfall for næringsavfall.   

 

I Industribygg er kommunen i en viss utstrekning leverandør av tjenester til selskapet.  

 

Vurdering og konklusjon 

 

I Industribygg tilsier de opplysninger vi har innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og 

eierrolle i selskapet, og at det både fra selskapenes og kommunenes side ser ut til å være bevissthet 

knyttet til denne problematikken. Vi legger da til grunn at kommunens innkjøp skjer fullstendig 

uavhengig av eierinteressene i vedkommende selskap, men vi vil presisere at dette ikke er undersøkt 

nærmere, f.eks ved å spørre sentrale personer knyttet til innkjøp i vedkommende kommuner. 

 

I GLT-Avfall legger vi til grunn at kundeforholdet til kommunene er begrenset til fastsettelse av 

renovasjonsgebyrer.  

 

 

8.8 ER DET FORMULERT UTBYTTEPOLITIKK I SELSKAPENE? 

 

Revisjonskriterier 

 

For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt utbyttepolitikk som står fast 

over noe tid. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Topro har som attføringsbedrift ikke anledning til å betale utbytte. Industribygg betaler ikke utbytte i 

henhold til etablert praksis, noe som også er forankret i selskapets strategidokument. GLT-Avfall har 

kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten. Etter selskapets 

oppfatning er ikke en konkret utbyttepolitikk eller –plan hensiktsmessig, gitt at det neppe er aktuelt å 

betale utbytte hvert år. 

 

Vurdering og konklusjon 

 

Formulering av utbyttepolitikk anses ikke som noen relevant problemstilling for Topro da selskapet 

gjennom regelverk ikke skal betale utbytte.  

 

I Industribygg har det blitt etablert en praksis som går ut på at overskudd tillegges egenkapitalen. 

Med henvisning til at kommunen i henhold til eierskapspolitikken bør «ha en klar og uttalt 

utbyttepolitikk som står fast over noe tid», så er det naturlig å slutte at denne praksisen bør nedfelles 

skriftlig fra kommunens side, f.eks innlemmes i en evt eierstrategi for selskapet. 
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I GLT-Avfall 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 Gjøvik-regionen, og disse har samme 

eierskapspolitikk, så følger det av formuleringen rundt utbytte at det bør etableres en utbyttepolitikk 

for denne delen av GLT-Avfall.  

 

Anbefaling 

 

For Industribygg bør praksis mht utbetaling av utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, f.eks 

ved at den innlemmes i en evt eierstrategi for selskapet. 

 

Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. At selskapet evt 

ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe argument for ikke etablere en 

utbyttepolitikk. En annen sak er at eierne i formuleringen av en slik politikk eventuelt vil måtte ta 

hensyn til at de økonomiske resultatene for den konkurranseutsatte delen av virksomheten kan 

variere fra år til år. 

 

 

8.9 PÅ HVILKEN MÅTE ER DET LAGT VEKT PÅ KOMPETANSE I SAMMENSETNINGEN AV 

STYRENE I SELSKAPENE? 

 

Revisjonskriterier 

 

Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine mål. 

Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik kompetanse, det avhenger av selskapets 

mål og situasjon. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Industribygg og GLT-Avfall har et styre som helt eller delvis består av politisk oppnevnte medlemmer. 

Disse styremedlemmene er både aktive politikere (medlemmer av et kommunestyre) og personer 

som ikke er aktive i politikk. Av opplysningene gitt av selskapene og ordførerne framgår at dette er 

personer som i stor grad er valgt ut fra en vurdering av dere kompetanse. 

 

I GLT-Avfall er det blitt etablert en praksis, som ikke er nedfelt i selskapenes styringsdokumenter, der 

det velges inn styremedlemmer utpekt av eierkommunene.  

 

I Topro er det ikke lagt føringer for sammensetning av styret. 

 

Ordfører i Gjøvik og de øvrige kommuner mener det generelt kan være sunt å få inn 

styremedlemmer med relevant bakgrunn utenfor politikken. De har også uttrykt at bevisstheten 

rundt dette er økende. 
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Vurdering og konklusjon 

 

Revisjonskriteriet sier at styret skal sammensettes ut fra kun ett hensyn, nemlig den kompetanse 

selskapet trenger for å realisere sine mål11. Problemstillingen vi drøfter her har sammenheng med 

spørsmålet om valgkomité, som ble drøftet i kapittel 8.4. Vurderingene i dette kapitlet må derfor ses 

i lys av det som kom fram i tilknytning til spørsmålet om valgkomité. 

 

I Topro er det ikke lagt føringer med sikte på at eierne skal ha styreplasser, og selskapet opplyser at 

styret er sammensatt ut fra hensyn til samlet kompetanse. Selskapet har etablert en ordning med 

valgkomité. For Topro er eierskapspolitikkens ordlyd fulgt opp når det gjelder styresammensetning 

og –valg.  

 

I henhold til praksis består styret i Industribygg av to politikere og ett medlem med annen bakgrunn. 

Slik vi vurderer det trenger ikke praksisen med utnevning av politikere til styret å stå i motstrid til 

revisjonskriteriet slik det er formulert, forutsatt at politisk bakgrunn vurderes som relevant sett opp 

mot selskapets kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det blir opprettet en 

valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om det er fastsatt retningslinjer for 

denne komitéen, der behovet for kompetanse er vektlagt.   

  

I GLT-Avfall praktiseres en ordning der kommunene i praksis utnevner kandidater til styret (som 

formelt velges av representantskapet). Selv om styreleder mener at kommunene har lagt vekt på å 

finne kandidater som er godt egnet, og dermed har gitt en god sammensetning av styret, så er det en 

risiko for at en ordning der styremedlemmer pekes ut av ulike kommuner uavhengig av hverandre, 

samlet sett kan gi en styresammensetning som ut fra en totalvurdering ikke er optimal. Vi viser her til 

anbefaling nr 9 fra KS som sier at «et profesjonelt styre som kollegium består av personer med 

egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig». 

 

Som oppsummerende vurdering/konklusjon kan vi generelt si at det virker å være bevissthet, både 

blant selskapsstyrene og blant politikere, rundt at styrene bør ha en kompetanse som er tilpasset 

selskapenes omfang, virksomhetsområde og framtidige utfordringer. Vi ser imidlertid at måten 

styrene pekes ut på i noen selskaper kan innebære begrensninger med hensyn til å sette sammen et 

styre med optimal kompetanse.  

 

Anbefaling 

 

I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det viktig at dette gjøres ut fra en vurdering av 

selskapenes kompetansebehov.  Viktig i denne sammenhengen er at det er/blir opprettet en 

                                                           
11 I lovverket (IKS-loven, kommuneloven) er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale 

selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. KS anbefaler at eierorgan 

uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon i styrene for bedre å utnytte eksisterende 

kompetanse i region/kommune/fylkeskommune. Vi skal ikke ta dette opp her, men legge til grunn at det er mulig å sette 

sammen et styre gitt kravene til kjønnsrepresentasjon. 
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valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om det er fastsatt retningslinjer for 

denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram.   

 

 

8.10  ER DET LAGT TIL RETTE FOR ÅPENHET OM SELSKAPENE? 

 

Revisjonskriterier 

 

Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i forhold til alle forhold 

det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet. 

 

Når det gjelder offentlighetsloven (offentleglova) er det sentrale spørsmålet om hvilke typer 

bedrifter som er underlagt lovens bestemmelser. Vi skal ikke gå inn på hvilke plikter som følger for de 

selskaper som er underlagt regelverket i loven. 

 

Offentleglova § 2 regulerer hvilke virksomheter som omfattes av loven, og denne paragrafen er 

dermed revisjonskriteriet i denne sammenheng. Nedenfor gjengis vi innholdet i denne 

lovbestemmelsen, og knytter noen kommentarer til denne.  

 

§ 2. Verkeområdet til lova  

       Lova gjeld for  

a) staten, fylkeskommunane og kommunane,  

b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift,  

c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein 

eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og  

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett 

til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i 

rettssubjektet.  

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og 

på same vilkår som private. For verksemder som etter offentleg oppkjøp eller liknande kjem inn under 

bokstavane c eller d, gjeld lova frå og med fjerde månadsskiftet etter den månaden da vilkåra vart 

oppfylte.  

 

Offentleglova skal sikre innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende i blant annet kommunalt eide 

selskaper der det offentlige har en eierandel som gir rett til mer enn halvparten av stemmene i det 

øverste organet, dvs. generalforsamlingen.  Tanken bak reglene er at selvstendige rettssubjekt som 

det offentlige har en dominerende påvirkning over skal omfattes av loven. Begrunnelsen for dette er 
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at virksomheten i realiteten handler om forvaltning av kapital og andre ressurser som er underlagt 

offentlig kontroll. Virksomhetene bør derfor også være åpne for innsyn fra allmennheten. 12 

 

Offentleglova gjelder likevel ikke for offentlig eide selskaper som hovedsakelig driver næring i direkte 

konkurranse og på samme vilkår som private jf. andre ledd. Når det vurderes om et selskap 

hovedsaklig er utsatt for konkurranse, må det gjøres en konkret helhetsvurdering der det bl.a. tas 

hensyn til hvor stor del av den samlede omsetningen, fortjenesten, tallet på ansatte, verdien av 

driftsmidlene og markedsverdien som knytter seg til de delene av virksomheten som er utsatt for 

konkurranse.13 

 

Når det gjelder forutsetningen i lovteksten om at selskapet må drive næring «på same vilkår som 

private» framgår følgende av Justisdepartementets veileder14:  

 

«Sjølv om ei verksemd er utsett for dirkete konkurranse, vil ikkje dette føre til at lova ikkje gjeld for 

verksemda dersom ho ikkje driv på same vilkår som konkurrentane. Dette inneber at lova vil gjelde for 

rettssubjekt som er utsette for konkurranse, dersom rettssubjekta har føremoner framfor sine private 

konkurrentar, til dømes i form av subsidiar eller liknande tilhøve. Vilkåret er i røynda berre ei 

presisering av konkurransevilkåret, fordi det ikkje vil vere nokon verkeleg konkurranse mellom aktørar 

som ikkje driv på same vilkår. Synspunktet om at berre konkurranse frå verksemder som driv på same 

vilkår er relevant, må likevel forståast slik at det må takast omsyn til konkurranse frå private 

verksemder som har betre vilkår enn eit rettssubjekt som oppfyller vilkåra i § 2 fyrste ledd bokstav b 

eller c.» 

 

Oppsummering av fakta 

 

Flere av selskapene viser til at den generelle holdning er å vise åpenhet om selskapets virksomhet så 

langt det er praktisk mulig, og tatt hensyn til at selskapene kan ha behov for å holde 

forretningsmessige forhold unntatt fra offentlighet.  

 

GLT-Avfall er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler. Industribygg og Topro mener 

at virksomheten ikke er omfattet av offentlighetslovens regler fordi man er av den oppfatning at 

selskapet driver næring i direkte konkurranse med og på hovedsakelig samme vilkår som private (jf 

§2 i loven). Disse selskapene fører dermed ikke journal og har heller ikke offentlige postlister.  

 

Vurdering og konklusjon 

 

Det er vårt inntrykk at selskapene generelt ønsker å være åpne overfor sine eiere og offentligheten. 

Ut over det som er kartlagt foran i denne rapporten, jf oppsummeringen ovenfor, har vi ikke studert 

hvordan selskapene legger til rette for åpenhet i praksis, herunder hvordan de aktuelle selskaper 

praktiserer offentlighetslovens regler. Det må tas inn i vurderingen at revisjonskriteriet om at det 

«skal legges til rette for åpenhet» er vanskelig å benytte som konkret målestokk. 

                                                           
12

 Rettleiar til offentleglova s. 14 
13

 Rettleiar til offentleglova s. 19 
14

 Rettleiar til offentleglova s. 19-20 
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Vi har ikke i dette prosjektet vurdert selskapenes virksomhet sett opp mot unntakene i 

offentlighetsloven for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på 

same vilkår som private», jf § 2 i loven.  

 

Anbefaling 

 

Industribygg og Topro bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapene er unntatt fra 

offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.  

 

 

8.11  ER DET UTARBEIDET STYREINSTRUKS? 

 

Revisjonskriterier 

 

Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall 

ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument, utarbeides av styret. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Industribygg og GLT-Avfall har utarbeidet instruks for styret.  Topro har ikke styreinstruks. 

 

Vurdering og konklusjon 

 

Styreinstruks skal i henhold til eierskapspolitikken utarbeides i selskaper med «vesentlig virksomhet». 

Topro må sies å ha «vesentlig virksomhet», og i henhold til eierskapspolitikken bør dette selskapet ha 

styreinstruks.  

 

Anbefaling 

 

Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS. 

 

 

8.12  HAR SELSKAPENE ET BEVISST FORHOLD TIL ETISKE SPØRSMÅL, EVT FASTSATT I 

ETISKE RETNINGSLINJER? 

 

Revisjonskriterier 

 

Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, gjerne fastlagt i 

egne etiske retningslinjer. 
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Presisering: Kriteriet «en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål» er relativt lite konkret som 

revisjonskriterium, og vi har valgt å konsentrere undersøkelsen rundt hvorvidt selskapet har innført 

egne etiske retningslinjer, evt legger til grunn retningslinjer som er i bruk i andre 

selskaper/institusjoner. Vi har ikke tatt for oss hvordan selskapets etiske retningslinjer evt 

praktiseres.  

 

Oppsummering av fakta 

 

Alle de tre selskapene som Gjøvik kommune er eier/medeier i har egne etiske retningslinjer.  

 

Vurdering og konklusjon 

 

Eierskapspolitikken sier at selskapet skal ha en bevisst holdning til etiske spørsmål, men pålegger ikke 

innføring av etiske retningslinjer. Slike retningslinjer er dermed et mulig hjelpemiddel i selskapenes 

arbeid med etiske problemstillinger. Innføring av etiske retningslinjer anses derfor å være opp til hva 

selskapene anser som hensiktsmessig. 

 

 

8.13  SIKRER SELSKAPENE LIKEBEHANDLING AV EIERNE I FORHOLD TIL INFORMASJON 

OG ANNET?  

 

Revisjonskriterier 

 

Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Temaet er kun aktuelt selskaper med flere eiere.  I selskaper der dette er aktuelt blir det opplyst at 

eierne likebehandles, bl.a ved at de får den samme informasjon i eiermøter og generalforsamling. 

Det blir også nevnt fra selskaper at de tilbyr seg å komme for å orientere etter eiers behov og ønske, 

f.eks i kommunestyremøter. Selskapene opplyser at de ikke har spesielle bindinger til noen spesielle 

av eierkommunene. 

 

I prosjektet er det ikke undersøkt hvordan selskapene sikrer likebehandling, ut over informasjon gitt 

av selskapene selv. 

 

Vurdering og konklusjon 

 

I de selskaper med flere eiere synes det å være bevissthet knyttet til å behandle aksjonærene likt 

med hensyn til informasjon.  
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8.14  SETTER STYRET OPP EN ÅRLIG PLAN FOR SITT ARBEID HERUNDER EVALUERING 

AV SEG SELV OG DAGLIG LEDER?  

 

Revisjonskriterier 

 

Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv 

og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår 

hvilken kompetanse det er behov for i styret. 

 

Presisering: Vi har ikke undersøkt kommunikasjonen mellom styret og valgkomitéen i forbindelse 

med utvelgelse av kandidater til styreverv. 

 

Oppsummering av fakta 

 

Revisjonskriteriet inneholder tre elementer: i) plan for styrets arbeid, ii) evaluering av styret og iii) 

evaluering av daglig leder. Følgende tabell viser hvordan dette er fulgt opp i selskapene15.  

 

 Plan for styrets arbeid Evaluering av styret Evaluering av daglig 
leder 

Industribygg  x x 

Topro  x  

GLT-Avfall   x 

 

Vurdering og konklusjon 

 

Etterlevelsen på dette punktet er varierende, men selskapene har noen elementer på plass.  

 

Anbefaling 

 

Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at det sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets 

arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til 

valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. 

 

 

  

                                                           
15 Tabellen er noen grad basert på skjønn. Når f.eks selskapet opplyser at det har laget møteplan for styret, så har vi ikke 

krysset av for at det har laget plan for styrets arbeid. 
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9 OPPSUMMERING AV ANBEFALINGER  
 

 I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det er 

behov for å inngå en eieravtale/aksjonæravtale i GLT-Avfall og Topro. Når det gjelder Topro 

er det flere eiere utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør i utgangspunktet 

involveres i spørsmålet om inngåelse av en eieravtale.  

 

 I selskaper som ikke har etablert valgkomité, bør en slik komité komme på plass. Alle 

valgkomitéer bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter. 

 

 For Industribygg bør praksis mht utbetaling av utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, 

f.eks ved at den innlemmes i en evt eierstrategi for selskapet. 

 

 Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. At 

selskapet evt ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe argument for ikke 

etablere en utbyttepolitikk.  

 

 I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det viktig at dette gjøres ut fra en 

vurdering av selskapenes kompetansebehov.  Viktig i denne sammenhengen er at det er/blir 

opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om det er 

fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret 

kommer tydelig fram.   

 

 Industribygg og Topro bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapene er unntatt 

fra offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.  

 

 Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS. 

 

 Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at det sikrer at det settes opp en årlig plan 

for styrets arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende 

en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i 

styret. 
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VEDLEGG 1  UTTALELSE FRA DE OMFATTEDE SELSKAPENE 
 

 

Fra: Einar Amlie Karlsen [mailto:Einar.Amlie-Karlsen@gjovik.kommune.no]  

Sendt: 16. januar 2015 14:24 

Til: Lein Kristian, Innlandet Revisjon IKS 

Kopi: tor.e.larsen@egnorge.no 

Emne: SV: Selskapskontroll - Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen 

 

Hei! 

  

Vi har gjennomgått utkastet til rapport og har ingen spesielle merknader til omtalen av 

Industribygg eller det som er sagt under de ulike revisjonspunktene. Til orientering 

opplyses at den ekstraordinære generalforsamlingen for behandling av vedtektsendring 

vedr valgkomite er flyttet til 4. mars.  

  

Vennlig hilsen 

Industribygg AS 

  

Einar Amlie Karlsen 
Daglig leder  

  

e-post: Einar.Amlie-Karlsen@Gjovik.kommune.no 

Tel 61189818 - Mob 91704084 - Fax 61176333 

Postadr: AS Industribygg, PB 632, 2810 Gjøvik 

  

mailto:Einar.Amlie-Karlsen@Gjovik.kommune.no
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Fra: Stein Giæver [mailto:giever@glt-avfall.no]  

Sendt: 20. januar 2015 10:42 

Til: Lein Kristian, Innlandet Revisjon IKS 

Kopi: 'Kjetil Bjørklund' 

Emne: VS: Selskapskontroll - Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen 

 

Vi beklager at vi ikke har besvart deres henvendelse innen fristen, men under finner du våre 

kommentarer. 

Håper dette er ok. 

  

1.       Vi har ingen spesielle kommentarer til de metoder som er benyttet i forbindelsen revisjonen. 

Når det gjelder kilder som er benyttet anser vi st den største delen av benyttet informasjon 

kommer fra selskapet selv, GLT Avfall IKS 

Med dette som bakgrunn mener vi at vurderingene og konklusjonene er i henhold til fakta. 

  

2.       Vi har ingen spesielle kommentarer til revisjonskriteriene. 

  

3.       Vi anser at de vurderinger, konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet er basert på 

faktaopplysninger og har dermed ingen ytterligere kommentarer til dette spørsmålet. 

  

  

Med vennlig hilsen 

  

Stein Giæver 

Daglig Leder 

Mobil: +47 901 51013 

e-mail: giever@glt-avfall.no 

GLT-Avfall IKS 

På lag med naturen! 
La historikken følge til saken er avsluttet. 

  

  

mailto:giever@glt-avfall.no
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Fra: Sigmund Egner  

Sendt: 26. januar 2015 10:12 

Til: 'Kristian.Lein@irev.no ' 

Kopi: Rune Midtun 

Emne: VS: Selskapskontroll - Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen (Topro) 

  

Hei! 

  

Beklager at vi ikke har svart innen fristen. 

Jeg har vært sykmeldt i en periode – er tilbake på jobb i dag. 

  

Jeg har ingen merknader til innholdet i rapporten som gjelder TOPRO AS 

  

  

Mvh 

 

Sigmund Egner 
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VEDLEGG 2  UTTALELSE FRA GJØVIK KOMMUNE 
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