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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget utarbeidet en prosjektplan for selskapskontroll 

av Haugland Kraft AS og datterselskapet Haugaland Næringspark AS. I følge kommuneloven § 77 nr. 5 

skal kontrollutvalget se til at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap 

m.m.  

1.2 Om selskapene 

Haugaland Kraft er et energiselskap i Haugesund med konsesjonsområde Haugalandet. Selskapet ble 

stiftet i 1994, etter en fusjon av Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag.
1
 Haugaland Kraft AS driver i 

hovedsak med produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft på Haugalandet samt utbygging 

av bredbånd. I tillegg satser Haugaland Kraft på andre foretak innen nye energiformer og annen 

næringsvirksomhet i Nord-Rogaland/Sunnhordland som er av vesentlig betydning for regionen, 

gjennom hel- eller deleide virksomheter.
2
 

Haugaland Kraft har sitt forretningskontor i Haugesund og selskapet hadde 261 ansatte per 31. 

desember 2013. Haugaland Kraft sitt formål er å produsere, overføre og omsette kraft, for på den 

måten å sørge for sikker, rasjonell og rimelig kraftforsyning til kundene. Haugaland Kraft omsatte i 2013 

for 1 068 millioner kroner.
3
  

Haugaland kraft er eid av følgende kommune (eierdel er angitt i parantes): 

 Karmøy   (44,84 %) 

 Haugesund   (31,97 %) 

 Tysvær   (  9,80 %) 

 Vindafjord   (  6,85 %) 

 Sveio    (  5,05 %) 

 Bokn    (  1,08 %) 

 Utsira    (  0,41 %) 

 

 

Styret i Haugaland Kraft består av 13 medlemmer. Karmøy kommune utpeker tre av disse, samt 

tilhørende numeriske varamedlemmer.
4
  

 

Datterselskapet Haugaland Næringspark og eierskap i andre selskaper 

Haugaland Kraft har ett heileid datterselskap, Haugaland Næringspark AS (100 %) som inngår i 

samme konsern som morselskapet. Haugaland Næringspark ble opprinnelig etablert av kommunene 

Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund i 2001, men alle aksjene i selskapet ble overdratt/solgt til 

Haugaland Kraft i 2005. Av selskapets nettside går det fram at næringsparken på Gismarvik skal være 

                                                   

1
 Eierskapsmelding. Rådmannens forslag. Karmøy kommune, 2013. 

2
 Årsberetning 2013. Haugaland Kraft AS. 

3
 Årsberetning 2013. Haugaland Kraft AS. 

4
 Eierskapsmelding. Rådmannens forslag. Karmøy kommune, 2013. 



 

 

 

et foretrukket alternativ for etablering av areal- og energikrevende industri med hovedvekt på 

petroleumsrelatert virksomhet.
 5
 

 

I tillegg har Haugaland Kraft eierdeler i følgende selskaper: 

 

 Mosbakka Kraft AS   (50,00 %)  

 Sunnhordland Kraftlag AS  (40,50 %)  

 Gismarvik Vindkraft AS   (40,00 %) 

 Tysseland Kraftlag AS   (40,00 %)  

 Vekstfondet AS    (18,89 %)  

 Vestavind Offshore AS   (15,00 %)  

 Validér AS    (14,75 %)  

 Marin Energi Testsenter  (13,00 %)  

 FK Haugesund AS   (10,00 %)  

 Vestavind Kraft AS   (  5,00 %)  

 

 

1.3 Formål og problemstillinger 

Hovedformålet med selskapskontrollen vil være å undersøke og vurdere om Haugaland Kraft AS og 

datterselskapet Haugaland Næringspark AS har etablert system og rutiner for å sikre at selskapet driver 

i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og regelverk. Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

 

1. I hvilken grad har eierkommunene utarbeidet eierstrategier eller andre føringer for Haugaland 

Kraft? 

 

2. Hvordan samhandler eierkommunene når det gjelder eierstyring og oppfølging av Haugaland 

Kraft? 

 
3. Hvordan er styrerepresentantene valgt og i hvilken grad er det stilt bestemte krav til 

kvalifikasjoner o.l.? 

  

4. Hvordan blir eierkommunene informert om driften og utviklingen i selskapet og datterselskapet? 

 

5. Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og selskapets daglige ledelse i 

Haugaland Kraft og i Haugaland Næringspark? 

 

6. I hvilken grad blir krav, retningslinjer og anbefalinger fra eierne og KS fulgt opp av Haugaland 

Kraft og Haugaland Næringspark? 

 

a. Driver selskapene i samsvar med vedtektene og sentrale krav/føringer fra 

eierkommunene?  

b. Følger selskapene opp sentrale anbefalinger fra KS? 

 

7. I hvilken grad har Haugaland Kraft etablert en tilfredsstillende styring av datterselskapet 

Haugaland Næringspark? 

 

8. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark etablert system og rutiner for å 

sikre at selskapet driver i samsvar med sentrale bestemmelser i aksjeloven? 
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a. I hvilken grad gjennomfører selskapene generalforsamlinger i samsvar med 

bestemmelser i aksjeloven? 

b. I hvilken grad utøver selskapsstyrene sitt tilsynsansvar i samsvar med bestemmelser i 

aksjeloven? 

 

9. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark system og rutiner som bidrar til å 

sikre en økonomisk forsvarlig drift av selskapet?  

  

a. I hvilken grad har selskapene etablert rutiner for utarbeidelse og oppfølging av 

budsjetter? 

b. I hvilken grad gjennomfører selskapene risikovurderinger i forbindelse med større 

investeringer?  

c. I hvilken grad har selskapene etablert rutiner for utarbeidelse og oppfølging av budsjett i 

større prosjekter? 

d. Har selskapene hatt en økonomisk utvikling i samsvar med eierne sine uttrykte 

forventninger? 

 

10. I hvilken grad har selskapene etablert retningslinjer for innkjøp? 

 

 

11. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugland Næringspark etablert retningslinjer som bidrar 

til å sikre etisk atferd og å unngå økonomiske misligheter? 

  

a. Hva omfatter selskapenes etiske retningslinjer og hvordan er disse gjort kjent blant de 

ansatte? 

b. I hvilken grad blir det gjennomført risikovurderinger knyttet til faren for økonomiske 

misligheter? 

c. I hvilken grad er det etablert rutiner og kontroller knyttet til å forhindre og eventuelt 

avdekke økonomiske misligheter? 

d. Er det etablert rutiner for varsling og hvordan er eventuelt disse gjort kjent blant de 

ansatte? 

 

12. I hvilken grad Haugaland Kraft etablert retningslinjer når det gjelder kjøp av eierdeler i andre 

selskap og hvordan blir eventuelt disse etterlevd? 

 

a. I hvilken grad blir det gjennomført risikovurderinger knyttet til kjøp av eierdeler i andre 

selskaper? 

b. I hvilken grad blir eierkommunene involvert ved kjøp av eierdeler i andre selskaper? 

c. I hvilken grad sikrer Haugaland Kraft at selskap som en har eierdeler i har retningslinjer 

som bidrar til å sikre etisk atferd og å unngå økonomiske misligheter? 

 

 

13. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark etablert retningslinjer knyttet til 

sponsing, og i hvilken grad blir disse etterlevd? 

 
 

14. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark system og rutiner som bidrar til å 

ivareta systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i samsvar med bestemmelser 

internkontrollforskriften?  

 

15. I hvilken grad har selskapet gjennomført ROS analyse og utarbeidet en beredskapsplan i 

samsvar med beredskapsforskriften?  

 



 

 

 

a. I hvilken grad er avvik som ble avdekket i NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) 

sitt tilsyn av Haugaland Kraft i mars 2014 blitt følgt opp av selskapet? (Tilsynet var 

knyttet til krav i energiloven, energilovforskriften og beredskapsforskriften) 

 
 

1.4 Avgrensing 

I selskapskontrollen vil revisjonen ikke legge særlig vekt på den enkelte eierkommunes 

eierskapsforvaltning. Fokuset i denne kontrollen er på selskapet og utvalgte forhold knyttet til driften av 

selskapet. Dersom kontrollutvalget ønsker at revisjonen skal gjennomføre en bredere kontroll av 

eierskapsforvaltningen kan prosjektet utvides til å omfatte ytterligere problemstillinger knyttet til dette.  



 

 

 

2. Metode 

2.1 Innledning 

Deloitte utfører selskapskontroll i samsvar med kapittel 6 i forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner, RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon og veileder for gjennomføring av 

selskapskontroll utarbeidet av NKRF
6
.   

 

2.2 Dokumentanalyse  

Innsamlet dokumentasjon og kildemateriale i form av lover, kommunale vedtak, relevant 

selskapsinformasjon fra Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark, og dokumentasjon på 

etterlevelse av interne rutiner og regelverk m.m. vil bli analysert. Innsamlet kildemateriale vil bli vurdert i 

forhold til kontrollkriteriene.  

 

2.3 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil Deloitte intervjue personer fra selskapene og 

representanter fra utvalgte eierkommuner (som inngår i undersøkelsen). 

Aktuelle intervjupersoner er daglig leder, styreleder samt sentrale ansatte i Haugaland Kraft og 

Haugaland Næringspark samt ansatte fra eierkommunene med særskilt ansvar/arbeidsoppgaver 

knyttet til oppfølging av selskapene. Revisjonen vil også gjennomføre intervju med en eller flere 

representanter fra generalforsamlingen. Revisjonen tar sikte på å gjennomføre 8-10 intervjuer. I tillegg 

kan det bli aktuelt å sende ut spørsmål på e-post til utvalgte personer.   

Endelig utvalg av personer som skal intervjues eller svare på spørsmål vil bli gjort etter innledende 

dokumentanalyse, og med utgangspunkt i deltakerkommunene i selskapskontrollen.  

 

2.4 Verifisering og høring  

Oppsummering av intervjuene vil bli sendt til de som er intervjuet for verifisering. Det er kun informasjon 

fra verifiserte intervju som vil bli brukt i rapporten.  

Rapporten vil bli sendt til selskapene og deltakerkommunene for verifisering og høringsuttale. 

Eventuelle faktafeil i rapporten vil bli rettet opp og høringsuttaler vil bli lagt ved den endelige rapporten. 

Høringsutkast av rapporten vil også bli sendt til deltakerkommunenes generalforsamlingsrepresentant 

(med stemmerett) for høringsuttale. Endelig rapport vil bli sendt til kontrollutvalget/kontrollutvalgene. 
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 Selskapskontroll - fra a –å.  (Praktisk veileder), Utarbeidd av NKRF 2010. 



 

 

 

2.5 Kvalitetssikring  

Kvalitetssikring av selskapskontroller er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual 

(DPM), og Deloitte har valgt å legge forvaltningsrevisjonsstandarden RSK 001 til grunn også ved 

gjennomføring av selskapskontroller. Dette gjør at prosessen for kvalitetssikring av selskapskontroller 

er lik prosessen med kvalitetssikring av forvaltningsrevisjoner. 

 



 

 

 

3. Kontrollkriterier  

3.1 Innledning 

Kontrollkriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer. Kontrollkriteriene under er ikke utømmende for hva som kan være relevant i 

kontrollen. Andre kriterier vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en fullstendig 

undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

 

3.2 Aksjeloven 

Av § 2-2 første ledd går minstekrav til vedtekter i et selskap fram.  

«Vedtektene skal minst angi: 

1. selskapets foretaksnavn,  

2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor,  

3. selskapets virksomhet,  

4. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1,  

5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf. § 3-1.» 

 

Videre går det frem av § 2-2, andre ledd at «dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål 

å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av 

overskudd og av formuen ved oppløsning.»  

 

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og 

omfanget av virksomheten i selskapet (jf. § 3-4). 

Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig eller lavere enn halvparten av 

aksjekapitalen, skal styret straks behandle saken (jf. § 3-5, første ledd). Styret skal innen rimelig tid 

innkalle generalforsamlingen og gi en redegjørelse selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet 

ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå tiltak 

for å rette på dette (jf. § 3-5, første ledd). 

Av aksjeloven
 
§ 5-1 første ledd, går det fram at aksjeeierne representerer den øverste myndigheten i 

selskapet gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme dersom ikke annet følger av lov 

eller vedtekter (jf. § 5-3). Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen (jf. § 5-

4). Ordinær generalforsamling skal være gjennomført av selskapet innen seks måneder etter utgangen 

av hvert regnskapsår (jf. § 5-5, første ledd). Følgende saker skal behandles og avgjøres på den 

ordinære generalforsamlingen (jf. § 5-5, andre ledd): 

1. «godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen» 

Senest en uke før generalforsamling skal årsregnskapet, årsmeldingen og revisjonsberetningen sendes 

til hver aksjeeier med kjent adresse (jf. § 5-5, tredje ledd). Også innkalling til generalforsamling skal 



 

 

 

være sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i innkallingen skal det være med et forslag til 

dagsorden som bestemt angir sakene som skal behandles i møtet (jf. § 5-10). Møtelederen skal sørge 

for at det blir ført protokoll for generalforsamlingen (jf. § 5-16).  

I protokollen skal generalforsamlingens beslutning tas med, med angivelse av utfallet av avstemmingen 

(jf. § 5-16, andre ledd). En beslutning av generalforsamlingen krever flertallet av de avgitte stemmene, 

om ikke annet er bestemt i loven (jf. § 5-17, første ledd). Styret kan bestemme at det skal innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling (jf. § 5-6). 

Forvaltningen av selskapet hører til under styret (jf. § 6-12 første ledd), og medlemmene blir valgt av 

generalforsamlingen (jf. § 6-3, første ledd). Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten 

(jf. § 6-12, første ledd), ), og i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets 

virksomhet (jf. § 6-12, andre ledd). Styret skal videre holde seg orientert om selskapet sin økonomiske 

stilling og plikter å se til selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

tryggende kontroll (jf.§ 6-12, tredje ledd). Styret skal videre føre tilsyn med den daglige ledelsen, 

selskapet og selskapet sin virksomhet for øvrig (jf. § 6-13, første ledd). Styret kan fastsette instruks for 

den daglige ledelsen (jf. § 6-13, andre ledd).  

Styremedlemmer tjenestegjør i to år (jf. § 6-6, første ledd). I vedtektene kan tjenestetiden settes kortere 

eller lengre, men ikke mer enn fire år (jf. § 6-6, første ledd).  

Av § 6-23 første ledd, følger det at styret, for selskaper der ansatte er representert i styret, skal 

fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal 

blant annet inneholde regler for hvilke saker som skal behandles av styret og daglig leders 

arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og 

møtebehandling (jf. § 6-23, andre ledd). 

Vidare skal det føres protokoll over styrebehandlinga. Denne skal minst angi tid og sted, deltakere, 

behandlingsmåte og styrets beslutning (jf. § 6-29, første ledd). Styret kan treffe en beslutning når mer 

enn halvdelen av medlemmene er tilstede eller deltar i styrebehandlingen, så langt det ikke er fastsatt 

strengere krav i vedtektene (jf. § 6-24. første ledd).  

Av § 6-27, første ledd, følger det at et styremedlem ikke må delta i behandlingen eller avgjørelsen av 

spørsmål som har en slik betyding for egen del eller for noen nærstående, som gjør at medlemmet må 

bli ansett for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder 

for dagleg leder i selskapet.  

Selskapet kan ha en daglig leder (jf. § 6-2, første ledd). Daglig leder blir ansatt av styret hvis ikke det er 

bestemt i vedtektene at ansettelsen skal gjøres av generalforsamlingen (jf. § 6-2, andre ledd). Daglig 

leder skal stå for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg 

som styret gir (jf. § 6-14, første ledd). Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets 

forhold er av uvanlig art eller av stor betydning (jf. § 6-14, andre ledd). Daglig leder skal sørge for at 

selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en 

betryggende måte (jf. § 6-14, fjerde ledd). Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret orientering 

om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling (jf. § 6-15, første ledd), og styret kan til enhver tid 

kreve at daglig leder gir styret en orientering om bestemte saker (jf. § 6-15, andre ledd). Daglig leder 

har ansvar for å forberede saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leiar (jf. § 6-21, 

første ledd). En sak skal bli forberedt og framlagt slik at styret har et tilfredsstillende grunnlag for å ta en 

avgjørelse (jf. § 6-21, andre ledd).  

Det er styret som representerer selskapet utad og som tegner selskapet sitt firma (jf. § 6-30). Styret kan 

gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapet sitt firma (jf. § 6-31, 



 

 

 

første ledd). Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelsen (jf. § 6-

32). 

En beslutning om å endre vedtektene for selskapet skal treffes av generalforsamlingen, dersom ikke 

annet er fastsett i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer av 

aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen (jf. § 5-18, første ledd). 

Det følger av § 8-1, fjerde ledd at selskapet bare kan dele ut utbytte så langt selskapet etter utdelingen 

har en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. § 3-4. Avgjørelsen om utdeling av utbytte treffes av 

generalforsamlingen etter at styret har lagt fram forslag om utdeling eller annen anvendelse av 

overskudd (jf. § 8-2, første ledd).  

3.3 Offentlige innkjøp 

Når det offentlige skal foreta anskaffelser skal Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende 

forskrifter følges. I lov om offentlige anskaffelser § 1 fremgår det at:  

«Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig 

effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. 

Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har 

tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»  

Av lov om offentlige anskaffelser § 5 fremgår det blant annet at en anskaffelse så langt det er mulig skal 

være basert på konkurranse og oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Regelverket om offentlige anskaffelser kan være relevant som kontrollkriterium avhengig av hvordan 

selskapene er organisert og driften i selskapene. 

 

3.4 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 

I Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) blir det i § 3.1 stilt krav til 

systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Hvordan dette skal gjennomføres og dokumenteres blir 

videre definert i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften). I § 3 i forskriften blir internkontroll definert som: 

«Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen.»  

Innholdet og krav til HMS arbeidet blir beskrevet i § 5 i forskriften. Der blir det presisert at  

«Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang 

som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.» 

Videre fremgår det en liste over hva internkontrollen innebærer og hvordan den skal dokumenteres: 

 

 

 



 

 

 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal Dokumentasjon  

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som 

gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig 

viktighet for virksomheten  

–  

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det 

systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer  
-  

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  -  

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet  må dokumenteres skriftlig  

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt  
må dokumenteres skriftlig  

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene  
må dokumenteres skriftlig  

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 

fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen  
må dokumenteres skriftlig  

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 

den fungerer som forutsatt  
må dokumenteres skriftlig  

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av 

virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i 

medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, 

kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.  

Det stilles krav til at både arbeidsgiver og verneombud får nødvendig opplæring i HMS arbeid.  

I følge arbeidsmiljøloven skal verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg få den opplæring som 

er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Denne opplæringen skal i følge forskrift 

om organisering, ledelse og medvirkning § 3.19 være på minst 40 timer. Det kan avtales en kortere 

opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en 

vurdering av problemenes karakter og omfang.  

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger også arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid (HMS).  

 

 

3.5 Kommunesektorens organisasjon (KS) sine retningslinjer for eigarstyring 

Kommunesektorens organisasjon (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger for 

hvordan kommunale/fylkeskommunale eierskap bør forvaltes og hvilke systemer og rutiner kommuner 

og fylkeskommuner bør etablere. Av anbefalingene fremgår det innledningsvis følgende om aktivt 

eierskap i kommuner/fylkeskommuner: 

«Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede 

verdier og har direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og deres 

markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi viktige signaleffekter overfor omverden og 

styrke kommunens/fylkeskommunens omdømme.»
7
 

I den sist oppdaterte versjonen (2013) omtaler KS 19 tema med tilhørende anbefalinger: 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 

2. Utarbeidelse av eierskapsmelding 

3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 

4. Vurdering og valg av selskapsform 

                                                   

7
Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (mai 2013) s.2.  



 

 

 

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan 

8. Gjennomføring av eiermøte 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 

10. Valgkomité for styreutnevning i aksjeselskaper og interkommunale selskaper 

11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrer 

12. Styresammensetning i konsernmodell 

13. Oppnevning av vararepresentanter 

14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrer 

15. Kjønnsrepresentasjon i styrer 

16. Godtgjøring og registrering av styreverv 

17. Arbeidsgivertilknytning i selvstendige rettssubjekt 

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer 

19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak 

Av KS sine anbefalinger fremgår det at kommunen som en del av folkevalgtopplæringen bør 

gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminar for alle folkevalgte, i de ulike aspektene 

knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Det går fram at den første opplæringen bør gjennomføres i 

løpet av de første 6 månedene av valgperioden og følges opp etter to år. I KS sine anbefalinger blir det 

vist til at politikere ofte har liten eller manglende kompetanse knyttet til eierstyring av selskaper. Det er 

derfor viktig at de folkevalgte får innsikt i ulike roller en innehar som både folkevalgt og som f.eks. 

styremedlem og representantskapsmedlem. De folkevalgte må ha kunnskap om roller, styringslinjer og 

ansvarsdeling. Videre framhever KS at for å styrke kompetansen og sikre informasjon til 

kommunestyrepolitikerne, bør det årlig etter gjennomføring av generalforsamling, bli gitt informasjon om 

status for selskapene, drift og nøkkeltall. 

Av KS sine anbefalinger fremgår det at kommunen bør utarbeide eierskapsmelding. Av 

anbefalingene fremgår det at en eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk 

styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre, en vertskommune 

eller til et annet interkommunalt organ. En eierskapsmelding bør som minimum inneholde følgende tre 

hovedpunkter: 

1. Oversikt over kommunens virksomheter som er lagt til selskaper og samarbeid 

2. Politiske (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og 

samarbeidsformene 

3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon 

Det fremgår videre at en eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. En eierskapsmelding vil bidra til å gi oversikt over kommunens 

samlede virksomhet, og gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 

styringsmulighetene som ligger til de ulike selskapsformene. Eierskapsmeldingen kan også inneholde 

et eget punkt om selskapenes samfunnsansvar, f.eks. politiske målsetninger knyttet til miljø, likestilling, 

åpenhet, etikk osv. Eierskapsmeldingen bør også reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet 

mellom selskapsform og eier. KS anbefaler at eierskapsmeldingen blir gjennomgått og eventuelt 

revidert hvert år i kommunestyret.
8
 

Det fremgår også av KS sine anbefalinger at kommunen bør utarbeide og revidere selskapsstrategi 

og vedtekter. KS peker på at selskapets virksomhet skal gjøres tydelig i vedtektene/selskapsavtalen, 

                                                   

8
Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (mai 2013), s.7-8. 



 

 

 

og at selskapet innenfor rammene av vedtektene/selskapsavtalen bør ha klare mål og strategier for 

virksomheten. Videre bør formålet i selskapsavtalen/vedtektene bli vurdert med jevne mellomrom for å 

se om det er behov for endringer. 

Av KS sine anbefalinger fremgår det videre at en grunnleggende forutsetning for strategisk drift av 

selskapene er en klar og presis eierstrategi der eiers forventninger til selskapet er formulert. Dette vil 

også være en forutsetning for gjennomføring av selskapskontroll. Det er anbefalt at eier klargjør sine 

forventninger til styret og selskapet gjennom selskapsstrategiene. Selskaps-strategiene bør som del av 

eierskapsmeldingen bli revidert jevnlig. 

Det fremgår videre at det i selskapsstrategien bør klargjøres eiernes forventninger til type avkastning, 

enten den er i finansiell forstand eller på annen måte. Det pekes på at type avkastning vil avhenge av 

type selskap og selskapets formål. Det går videre frem at det er eiers ansvar å sørge for at selskapet 

har en forsvarlig selskapskapital og at styret har handleplikt dersom egenkapitalen blir for lav. Styret 

skal i samsvar med aksjeloven foreslå utbytte innenfor de avgrensningene aksjeloven setter for 

muligheten til å utdele utbytte. Det blir videre pekt på at det derfor er viktig at eierne har forventninger 

om en utbyttepolitikk som gjør at selskapets formål kan realiseres. Det blir videre pekt på at selskapet 

ikke bør akkumulere høyere egenkapital enn det som er nødvendig på forretningsmessig grunnlag og 

for å oppnå eiernes mål med selskapet.  

Videre blir det vist til at formålet for selskap ofte blir definert forholdsvis generelt, noe som kan medføre 

store muligheter for endringer i virksomheten. Det blir pekt på at det vil være opp til eierorganer å velge 

behovet for selskapets handlingsrom. KS peker også på at langsiktighet og samfunnsansvar bør legges 

til grunn for kommunale eierskap.
9
  

Når det gjelder vurdering og valg av selskapsform fremgår det av KS sine anbefalinger at det er 

eiers ansvar å sikre at selskaper har en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, 

eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverk.
10

  

Dersom kommunen har eierskap i selskaper som opererer i konkurransevirksomhet i tillegg til 

monopolvirksomhet, bør det som hovedregel etableres et fysisk skille mellom monopol og 

konkurransevirksomhet, for å unngå mistanke om rolleblanding og kryss-subsidiering. 

Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt som mulig ha adskilt ledelse og 

bemanning, i tillegg til å være fysisk adskilt fra monopolvirksomheten.
11

  

Av anbefalingene fremgår det videre at kommunestyret har et tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at 

kommunen når sine mål, at regelverket blir etterlevd og at etiske hensyn blir ivaretatt. Kontrollutvalget 

skal på vegne av kommunestyret se til at det blir ført kontroll med kommunens eierinteresser i 

selskaper. Det er viktig at det blir lagt til rette for at kontrollutvalget kan utøve sin funksjon på en god 

måte. KS anbefaler at kommunestyret innenfor kommuneloven sine bestemmelser fastsetter regler for 

selskapskontroll. Dette bør omfatte hvilke dokumenter som uoppfordret skal sendes til kontrollutvalget 

og hvem denne plikten gjelder for. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal bli varslet når 

generalforsamling/representantskap og tilsvarende organ holder møte, og kontrollutvalget/revisor har 

rett til å være tilstede på slike møter.
12
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KS anbefaler videre at administrasjonssjefen skal sørge for at de folkevalgte og innbyggerne lett kan 

finne informasjon med oversikt over selskaper og annet som kommunen har eierinteresser i.
13

  

KS sine anbefalinger omhandler også sammensetning og funksjon av eierorgan. For aksjeselskaper 

anbefaler KS at kommunestyret velger politisk ledelse som eierrepresentanter i selskapene sine 

eierorgan. Eierstyringen skal speile kommunestyrets samlede avgjørelse eller flertallsavgjørelse. Det er 

sentralt at det blir opprettet en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorganet og 

kommunestyret i forkant av generalforsamlinger. Det blir presisert at anbefalelsene retter seg mot at 

eierstyring skal skje gjennom eierorganet for selskapene og ikke i selskapsstyrene. Det blir videre pekt 

på at innenfor selskapsformene AS og IKS bør det, for å sikre engasjement, debatt og reell politisk 

avklaring av eierorganets myndighet, etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom 

kommunestyret og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen.
14

 

KS anbefaler også at det blir gjennomført eiermøte. Generalforsamlingen er det formelle eiermøtet, 

men det kan også bli innkalt til eiermøte utover generalforsamlinger. Anbefalingen om gjennomføring av 

eiermøte er en presisering av loven. KS anbefaler at styret legger til rette for at flest mulig av 

eierorganets medlemmer kan ta del i generalforsamlingen og at dette blir en effektiv møteplass for 

aksjeeierne og styret. Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på generalforsamlingen i 

aksjeselskaper. Revisor har rett til å være tilstede, og noen ganger har revisor plikt til å møte når det er 

saker på dagsorden som gjør dette nødvendig. I tillegg til generalforsamlingen kan det bli gjennomført 

andre eiermøter, for eksempel for å drøfte en sak uten at det blir gjort formelle vedtak. Det er opp til 

eierne selv å vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter skal gjennomføres.
15

 

KS sine anbefalinger omhandler også eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor. Av 

anbefalingene fremgår det at det er eiers ansvar å sette sammen styret og gi styret de nødvendige 

styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Det er eiers ansvar å gi informasjon 

om rammene for og innholdet i det å sitte i et styre. Det går videre fram at et profesjonelt styre som 

kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre 

kompetansemessig. Det blir videre vist til at å ta på seg et styreverv er et personlig verv. Det betyr at en 

ikke representerer verken politiske parti, kommunen eller andre interessenter, men skal ivareta 

selskapet sine interesser på best mulig måte sammen med resten av styret og ut i fra selskapets 

formål. Det blir pekt på at dette følger naturlig av at profesjonelt eierskap blir utøvd gjennom 

eierorganet. Videre blir det vist til at eier bør foreta en analyse av selskapet sitt formål og eiernes 

forventninger som grunnlag for å sette sammen et profesjonelt styre.  

Videre blir det vist til at et styre skal ha generalist- og fagspesifikk kompetanse. Formålet for de 

kommunale selskapene er ulikt, fra f.eks. finansielt, politisk eller mer samfunnsnyttig motiverte eierskap. 

Dette innebærer at kompetansen bør sees i lys av selskapets formål. Et profesjonelt sammensatt styre 

har kompetanse som er nødvendig for å oppfylle eiers forventninger. KS viser til at dersom nødvendig 

kompetanse ikke er tilstede i utgangspunktet, skal eier sitt ansvar likevel presiseres og det skal bli gitt 

tilbud om opplæring der det er nødvendig.
16

 KS har også gitt anbefalinger knyttet til hvilken kompetanse 

styremedlemmer bør ha: 

 Kunnskap om aksjeloven, IKS-loven, kommuneloven og andre relevante lover, forskrifter og 

avtaler som har betydning for selskapets drift 

 Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie 
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 Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske 

utviklingstrekk og foreta nødvendige grep ved behov 

 Kompetanse på offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringer til en hver 

tid 

 Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som f.eks. juss, økonomi, 

markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse eller organisasjon 

 Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 

 Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter
17

  

 

Ved valg av styrer til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskap anbefaler 

KS at det vedtektsfestes bruk av valgkomité. Formålet er å sikre en sammensetning av styret med 

komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. 

Representantskapet/generalforsamlingen sin leder velger lederen av valgkomiteen. I selskaper med 

flere eierkommuner bør valgkomiteens sammensetning speile eierdelene. Flertallet av valgkomiteen 

bør være uavhengige av selskapets styre og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. KS 

peker videre på at sammensetningen av styret bør gjøres ut fra at styret er et kollegialt organ og 

representanter bør bli valgt ut i fra formelle krav til kompetanse og selskapets egenart. KS viser også til 

at styrets egenevaluering bør bli tatt med i vurderingen ved valg av styrerepresentanter.
18

  

Videre viser KS sine anbefalinger til at det er eiers ansvar å sikre at styret innehar den nødvendige 

kompetansen til å styre selskapet i samsvar med eiers formål. I dette ligger det også at eier står fritt til å 

skifte ut styremedlemmer innenfor valgperioden. Samtidig har styret et selvstendig ansvar for å gjøre 

jevnlige kompetansevurderinger av eget styre sett i forhold til eiernes formål med selskapet. For å 

sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefaler KS at det blir etablert følgende rutiner som 

en del av styrets rammer. Styret skal: 

 Fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern 

ansvars- og oppgavefordeling 

 Gjennomføre en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid 

 Bli gitt jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal få opplæring om 

ansvar, oppgaver og rollefordeling 

 Gjennomføre egne styreseminarer der fokus går på roller, ansvar og oppgaver 

 Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring 

 Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. Dersom dette 

ikke er gjort skal dette forklares 

KS peker på at rutinen er en rettesnor og at rutinene naturlig nok vil avhenge av selskapets størrelse og 

virksomhet.
19

 

 

Når det gjelder styresammensetning i konsernmodell anbefaler KS at styret i morselskapet ikke bør 

sitte i styret til datterselskaper. Konserndirektøren kan være representert i datter-selskapenes styrer. 

Dersom datterselskaper yter tjenester til morselskapet i konkurranse med andre bør det være et 

ledelsesmessig og funksjonelt skille mellom selskapene for å unngå inhabilitet og rolleblanding i 

anbudsprosesser. Dersom det i konsernet er et datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere 

eller innbyggerne i eierkommunene bør eksterne kandidater ha flertall i datterselskapsstyret.
20
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Videre anbefaler KS at når det utpekes vara til styrer bør ordningen med numerisk vara bli benyttet for 

å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. KS anbefaler også at 1.vara blir invitert til styremøtene for å 

på den måten sikre kompetanse og kontinuitet.
21

  

 

Når det gjelder habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrer viser KS til at det er opp til 

hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken kompetanse et styre skal 

ha. I utgangspunktet anbefaler KS 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 

selskapsstyrer. KS anbefaler at styrer etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, 

og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det organet som skal velge 

styrerepresentanter. Endringer i forvaltningslovens § 6 som trådde i kraft 1.november 2011 medfører at 

ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et eierskap der 

de selv er styremedlem, også der selskapene er fullt ut offentlig eid.
22

 

 

KS sine anbefalinger omhandler også kjønnsrepresentasjon i styrer. KS anbefaler at reglene i 

aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styrer i statsaksjeselskaper gjelder tilsvarende 

for aksjeselskaper der kommuner og fylkeskommuner tilsammen eier minst to tredeler av aksjene i 

selskapet. For statsaksjeselskaper med fem styremedlemmer er det krav om 40 % 

kjønnsrepresentasjon. KS foreslår at eierorganer uavhengig av organisasjonsform tilstreber å få til en 

balansert kjønnsrepresentasjon i styrer for å bedre utnytte eksisterende kompetanse i 

regionen/kommunen/fylkeskommunen.
23

  

 

KS sine anbefalinger omhandler videre godtgjøring og registrering av styreverv. KS anbefaler at 

kommunen i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eierskapsmeldingen gjennomfører 

en prinsipiell diskusjon om honorarer som grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorarer, 

uavhengig av organisasjonsform. Videre anbefaler KS at alle som tar på seg styreverv for kommunale 

selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no.
24

 

 

Videre peker KS på at godtgjørelse bør reflektere styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og 

virksomhetens kompleksitet. Styremedlemmer bør generelt ikke påta seg særskilte oppgaver for det 

aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet.
25

  

 

KS anbefaler at selskaper ved utskilling av virksomhet til selvstendig rettssubjekt søker medlemskap i 

en arbeidsgiverorganisasjon.
26  

 

Videre anbefaler KS at eier ser til at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 

retningslinjer for selskapsdriften.
27

 

 

Den siste av anbefalingene fra KS omhandler administrasjonssjefens rolle. Det fremgår at 

administrasjonssjefen eller andre i ledende administrative posisjoner, samt medlemmer av 

kommunalråd, ikke kan sitte i foretaksstyrer.
28
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3.6 Selskapenes vedtekter 

Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS sine vedtekter vil bli lagt til grunn som 

kontrollkriterier. 

3.7 Kommunale dokumenter og vedtak 

3.7.1 Eierskapsmeldinger/eierstrategi  

Sentrale bestemmelser i eierkommunenes eierskapsmeldinger og/eller eierstrategier for Haugaland 

Kraft vil bli lagt til grunn som kontrollkriterie i undersøkelsen. 

3.7.2 Andre vedtak 

Eventuelle andre kommunale føringer og vedtak fra eierkommunene som er relevante vil bli lagt til 

grunn som kontrollkriterier. 



 

 

 

4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av director Birte 

Bjørkelo, manager Stine Karoline Olsen og konsulent Merete Solheim Larsen.  Deloitte har satt 

sammen et team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldende standard, samt med 

nødvendig kompetanse og erfaring innenfor revisjon og selskapskontroll.  

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal bli 

gjennomført vil det ta 380 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forbereldelse av prosjektet, 

utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, 

analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport.  

4.2.1 Deltakelse fra andre eierkommuner 

Dersom andre eierkommuner ønsker å delta i selskapskontrollen, vil timetallet bli delt på 

eierkommunene som er med i prosjektet, gjerne i samsvar med eierdel i selskapet. Dette vil bli avtalt 

nærmere gjennom sekretariatet til Karmøy kommune dersom det blir aktuelt. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Oppstart og gjennomføring av prosjektet vil avtales nærmere med kontrollutvalget. Prosjektet kan 

eventuelt startes opp medio september 2014 og ferdigstilles for oversending til kontrollutvalget ved 

sekretariatet medio februar 2015. Dette krever at selskapene og kommunen/kommunene innen avtalte 

frister sender all etterspurt dokumentasjon, at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervju, samt at 

selskapene innen avtalte frister gir tilbakemelding på rapportutkast i forbindelse med verifisering og 

høring.  

Bergen, 19. august 2014 

 

________________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 
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