Eierskapsmeldingfor
Melhus kommune 2018

EierskapsmeldingforMelhuskommune2018

1

Innhold
1.

Bakgrunnformeldingsarbeidet............................................................................................................................3

2.

Hvaereneierskapsmelding.................................................................................................................................3

3.

Eierstyring...........................................................................................................................................................4

4.

5.

3.1.

Hvavil vimedeierskapet?...........................................................................................................................4

3.2.

Kommunensom eier –roller og rolleforståelse............................................................................................4

3.3.

Kommunensom eier....................................................................................................................................4

3.4.

Kontrollutvalget..........................................................................................................................................5

3.5.

Kommunerevisjonen....................................................................................................................................5

3.6.

Eierrepresentant
i operativeorganer.............................................................................................................5

3.7.

Rådmannens
rolle........................................................................................................................................6

3.8.

Folkevalgtesom styremedlemmer................................................................................................................6

Eierskapsprinsipper..............................................................................................................................................6
4.1.

Støttendevs.aktivt eierskap..........................................................................................................................7

4.2.

Krav til kommunensom eier........................................................................................................................7

4.3.

Eierstrategi..................................................................................................................................................8

Oversikt over regnskapfor 2017 og 2016i de selskaperkommunenhar knyttet eierstrategitil............................10
ENVINA IKS.........................................................................................................................................................10
GaulaNatursenteras..............................................................................................................................................12
GauldalBrann og RedningIKS..............................................................................................................................14
LundemoBruk as...................................................................................................................................................17
Melhus Utviklingsarenaas.....................................................................................................................................19
Melhus skysstasjonas...........................................................................................................................................22
Vekst Melhus as....................................................................................................................................................24

1. Bakgrunn for meldingsarbeidet
Melhuskommunehar eierandeleri flere foretak og selskap.I de deleideselskapenehar Melhus
kommunestørreeller mindre aksjeposterog andeler,og de eiessammenmed andre bedrifter,
organisasjonereller med nabokommuner.I stadigflere sammenhengeretterspørresoversikterover det
samledeeierskapet,ogkommunensom eier har ogsåbehovfor å ta en gjennomgangaveierskapog se
på formålet med å eie og hvordandette eierskapetskalutøvesi de ulike selskapene.
Kommunelovenregulererikke innholdet i kommuneneseierstyring.
Denformalisertedelen av eierstyringenreguleresav den generellelovgivningensom gjelder for
selskapsformen.Dette er lovreglersom gjelder for alle eiere.Aksjelovenhar bestemmelserom vedtekter
ved stiftelse av selskaperog om generalforsamling.Lovom interkommunaleselskaperhar bestemmelser
om selskapsavtaleved opprettelsenav interkommunaleselskaperog om representantskapsmøtet.
Dendelen av kommunenseierstyringsom kommer i tillegg til dette, kan for eksempelvære direkte
kontakt med selskapetgjennomeiermøter mellom kommunenog selskapetsledelse.Det kan ogsåvære
ved utarbeidelseav styringsdokumentersom prinsipperfor eierstyring,eierstrategifor det enkelte
selskapetog eierskapsmelding.Hvordandette skalskje,er ikke lovregulert.
I den nye kommunelovener det tatt inn et nytt kapittel om eierstyringder det stilles krav om at
kommunerog fylkeskommunerminst en gangi valgperiodenskalutarbeideen eierskapsmeldingsom skal
vedtasav kommunestyreteller fylkestingetselv.Eierskapsmeldingen
skalinneholde:
a) kommunenseller fylkeskommunensprinsipperfor eierstyring
b) en oversiktover selskaper,kommunaleeller fylkeskommunaleforetak og andre virksomhetersom
kommuneneller fylkeskommunenhar eierinteressereller tilsvarendeinteresseri
c) kommunenseller fylkeskommunensformål med sine eierinteressereller tilsvarendeinteresseri
virksomhetenenevnt i bokstavb.
Rådmannenleggeropp til at eierskapsmeldingen
leggesfrem en gangi hver valgperiode.Eneiermelding
er en kommunes"status" over sitt eierskapi de selskapkommunenhar eierandeleri.
I sitt arbeid med dennesakenhar rådmannentatt utgangspunkti de ulike selskaper/foretakkommunen
har eierinteresseri. Deretter foretar rådmannenen gjennomgangav ulike momenter som bør telle ved
vurderingeni utøvelsenav eierskapet.Strategienfor utøvelseav eierskapeti de aktuelle selskapfølger av
det som ble vedtatt sist kommunestyrethaddesakentil behandlingi 2015.

2. Hva er en eierskapsmelding
Eneierskapsmeldinger et overordnet politisk styringsdokumentfor virksomhetsom er lagt til et annet
rettssubjekt,eget styre eller en vertskommuneeller til et annet interkommunaltorgan.
Eneierskapsmeldingbør gi en oversiktover kommunensvirksomhetsom er lagt i selskaperog
samarbeid,de politiske og juridiskestyringsgrunnlagknyttet til de ulike selskaps-og
samarbeidsformene,samtformålsdiskusjonog selskapsstrategi
knyttet til de ulike selskapene.
Eierskapsmeldingen
bør gjennomgåsog revideresjevnlig og minimum en gangi
planperiodenavkommunestyret.
Eneierskapsmeldingvil sikrenødvendigestyringssignalertil selskapeneog tydeliggjøre
lokalpolitikernesansvar.Det vil bidra til,og skaffe til veie en oversiktover kommunenssamlede
virksomhet.Det vil gi de folkevalgteen mulighet til å sette seginn i de juridiske styringsmulighetene

som liggeri de ulike selskapsformeneog det vil bidra til mer åpenhetoverfor omverdeni forhold til
den samledekommunalevirksomhet.
Gjennomen eierskapsmeldingkankommunendessutengi mer overordnedestyringssignalertil
selskapsstyrene.
Eiermeldingenkan ogsåinneholde et eget punkt om selskapenessamfunnsansvar,
f.eks.politiske målsettingerknyttet til miljø, likestilling,åpenhet,etikk osv.Eierskapsmeldingen
bør
reflektere det rettslige ansvarsmessige
forholdet mellom selskapsformogeier. Kommunestyreneskal
ikke gjennomeierskapsmeldingen
detaljstyreselskapene,menbidra til å sikre samhandlingog
kommunikasjonmellom eierorganog kommunestyretoverforselskapeneog omverden.

3. Eierstyring
3.1.

Hva vil vimedeierskapet?

”Åeie erå ville”uttrykkesi mangeeierskapsmeldinger.
Det bør ogsåvære ganskeinnlysende.En
kommunemå ville noe med selskapenede eier. Dette erogså hovedbegrunnelsenforat det er viktigå
ha en åpen oguttrykt eierstrategiforsitt eierskapi ulike selskaper,gjennomforeksempel
eierskapsmeldinger.
Styringsdokumentene
til selskapet,som vedtekter ellerselskapsavtale,skalinneholde avklaringerav
hva som ønskesoppnåddmed selskapetoghvilke forventningereier har til selskapet.
Formålsparagrafen
ersentral. I tilleggerdet viktigmed tydelige eierstrategier.Eierstrategienskal
beskrivehva kommunenvil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapeti dette selskapet?
Tabellenunderillustrerer hvordanulike alternative eiermålsetningeravgjørhva som blir
virksomhetensmålsetningerogprioriteringer:
Eiermålsettinger
Maksimaltutbytte
Sikkertutbytte
Sysselsetting
Regionalnæringsutvikling
Myndighetsutøvelse
Ingendefinertmålsetting

3.2.

Virksomhetsmålsetninger
Effektivdrift
Risikospredning
Antall ansatte
Etablerenyvirksomhet
Forsvarligeøkonomiskerammer
Ledelsensegendefinertemål

Kommunen som eier – roller og rolleforståelse

Kommunenharulike roller som politikk utformer,markedsregulator,myndighetsutøver,bestiller ogeier,
og det erviktigat kommunentil enhvertid er tydelig på hvilken rolle den har. Når det gjeldereierrollen,
er det spesieltviktigat kommunenutøversitt eierskapgjennomformelle eierkanalerogatutøvelsen av
eierskapeterpolitisk forankret. Folkevalgte,kommunensrepresentanteri eierorganene,samt
kommunensøvrigeansattemå være segbevisstde ulike rollene,slik at kommunenopptrer ryddig og
tillitvekkende.

3.3.

Kommunen som eier

Rollensom eierivaretasavkommunestyret.Kommunestyreter ansvarligforat de betydeligeverdiene
forvaltesavde forskjelligeselskapenetil beste forkommunens innbyggere.Kommunestyretskal
fastsette(gjennomforeksempel en eiermelding)rammenefor kommunenseierskap,herunderformålet
med eierskapet.

Kommunestyretkan delegeremyndighet.Delegertmyndighetskalutøvesinnenfor vedtatte rammer,
samt andre føringerfastsatt avkommunestyret.Sakeravstorprinsipiell ogpolitisk betydningskal
foreleggeskommunestyret.
I selskapermedgeneralforsamling(AS)hvor rollen som generalforsamlingerdelegerttil andreenn
kommunestyretkan sakerikkei ettertid foreleggeskommunestyretforny behandling.I ASer
generalforsamlingøverstemyndighetogkan ikke overstyresavandreorgan.Myndighetenmå
utøvesi generalforsamlingen.
Man kan politisk behandlesakerpå forhånd som skalopp i generalforsamlingen,men
generalforsamlingenmå aksepteressomselskapetsøversteorgan.
Kommunestyretsbeslutningpå noe som er delegert(delegerthvem som skalvære generalforsamling)
kan formelt ikke værebindendefor den som utøvergeneralforsamlingenpå vegneavkommunestyret.
Dersomkommunestyretikke erfornøyd med utøvelseav generalforsamlingsfullmakten,kan
kommunestyrettrekke fullmakten tilbake/ikke omgjøregeneralforsamlingens
vedtak.

3.4.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgetskalpåseat det føreskontroll med forvaltningenavkommunenseller
fylkeskommunensinteresseri selskaperm.m.Ref.kommunelovens§ 77 nr. 5.

3.5.

Kommunerevisjonen

Det visestil bestemmelsenei kommunelovens§ 80om selskapskontroll;
«I interkommunaleselskaperetterlov 29. januar1999 nr. 6 ogi aksjeselskaperderenkommune
ellerfylkeskommunealeneellersammen med andre kommunereller fylkeskommunereieralle aksjer,
og i heleidedatterselskapertilslike selskaper,harkommunensellerfylkeskommunenskontrollutvalgog
revisorrett til å kreve de opplysningersom finnespåkrevdfordereskontroll,så vel fra selskapets
dagligeledersom fra styret og den valgte revisorfor selskapet.I den utstrekningdet finnesnødvendig,
kan kontrollutvalget ogkommunensrevisorselv foreta undersøkelseri selskapet.
Kommunestyreteller fylkestingetkan fastsettereglerom kontrollutvalgetsogrevisors kontroll med
forvaltningenavkommunensellerfylkeskommunensinteresseri selskapetog herunderfastsette
hvilke dokumentermv. som skalsendeskommunenseller fylkeskommunenskontrollutvalgogrevisor.
Kontrollutvalgetogkommunenseller fylkeskommunensrevisorskalvarslesoghar rett til å være tilstede
på selskapetsgeneralforsamling,samtmøter i representantskapog tilsvarendeorgan.»

3.6.

Eierrepresentant i operative organer

Ordførerer gjennomdelegasjonsreglementet/egne
vedtakkommunensrepresentanti operative
eierorganer,medmindre annet erbestemt avkommunestyret.Delegeringenbør begrensestil
eierrepresentasjonog ikke styrerepresentasjon,dahan/hun vil væreinhabil i behandlingavsaker
vedrørendedisseselskapene.
Uavhengigavhvemsom representerereieri eierorganet,børeventuelleprinsipielle
diskusjonertasavkommunestyreti forkant avmøteri de operative eierorganer.
Kommunestyretkan ikke instruere styrerepresentantene,mengodt styrearbeidinnebærerat
eierrepresentanti styrersjekker ut eiers vurdering/synspunktfør styre behandleren sakavbetydning
for eier. Styrerepresentantener ikke bundet aveiers synspunkter–styremedlemmet skalta
beslutningpåselvstendiggrunnlag.
Det vil være opp til kommunestyretå ta stillingtil hvormye som skalvære forankret eller diskutert i
kommunestyreti forkant avbehandlingi det operativeeierorganet.Det er ogsåden enkeltes

representantsitt selvstendigeansvaråinnhente tilstrekkeliginformasjon til å kunne utøve sin rolle
som eierrepresentantforen kommunei det aktuelle selskapet.

3.7.

Rådmannens rolle

Rådmannenhar ingen formell rolle knyttet til kommunenseierskapogeierstyring,men som
kommunensøversteadministrativeleder har rådmannenansvarforforsvarligutredningav alle saker
som skaltil politisk behandling,jf. kommuneloven§ 23 nr. 2. Dette gjelder ogsåeierskapssaker.
Kommunensøvrigeadministrasjonhar kontakt med selskaperførstogfremst i forbindelsemed
selskapetstjenesteutøvelseogda i en bestillerrolle. Administrasjonenssamledekompetanseer
uansetten viktigressursinn i kommuneseierstyring.Enkommunekan ogsåvelgeå organisere
eierstyringensin slik at administrasjonssjefenutgjøren naturligdel av beslutningsprosessen
i
strategiskevedtakknyttettil eierstyring.
Skalrådmannenkunne utøve den koordinerings-og styringsrollenrådmannener satt til å utøve, bør
rådmannenfå en avklart oppgaveog rolle i forhold til folkevalgtesutøvelse av eierrollen enten i
representantskaperellergeneralforsamlinger.

3.8.

Folkevalgte som styremedlemmer

Rollensom styremedlemer forskjelligfra rollen som folkevalgt. Matrisen underviser forskjellenpå
representasjonsrollensom medlem avkommunestyretoget selskapsstyre.
Matrise 1: Forskjellpå rollen som medlemavkommunestyretog etselskapsstyre
Kommunestyret
Selskapetsstyre
Folkevalgt
Personligvalgt
Hele kommunen
Selskapet
Partipolitikk/ideologi
Selskapetsinteresser
Kollektivtansvar
Personligansvar
Alle innbyggere
Kunder/brukere
Fordeling
Verdiskaping
Forvaltning/monopol
Marked/konkurranse
Samfunnsøkonomi
Selskapetsøkonomi
Kommunensadministrasjon Selskapetsleder
Offentlig verv
Privatverv
Styreverveteret personligvervhvor den enkelte erpersonlig ansvarligforsine handlingereller
mangelpå handlinger.Et styremedlemrepresentererkunsegselv,ogskal ivareta selskapets
interesser.Styremedlemmerskalikke ta med segeierinteresseristyrearbeidet.

4. Eierskapsprinsipper
Eierskapsprinsippererde overordnedepremisserellerprinsippersom kommunenleggertil grunn for
forvaltningenavsine selskaperogeiendeler. Dette dreier segom hva slagssystemerretningslinjerog
rutiner kommunenskalha forutøvelse avsitt eierskap,sliksom rutiner for rapportering,premisserfor
valgavselskapsorganisering,styremedlemmer
for utøvelseaveierskaposv.
Hensiktenmed utarbeidelseavfellesprinsipperforkommunens eierskaperå bidra til utøvelseaven
forutsigbar,strategiskoglangsiktigeierpolitikk.Målrettet eierpolitikk bidrar
til å klargjørestyretsine rammerogdermed mulighetertil å styre selskapeti eiernesretning,ogstyrker
muligheteneforoppfølgingavresultaterogvurderingeravselskapets fremtidige situasjon,risikoosv.

Et aktivt eierskapforutsetter systemerog retningslinjerfor hvordaneierskapskalutøves,at det
defineresklare målsetningermed eierskapetog at disseevalueresog følgesopp.
Med utgangspunkti dette foreslåsfølgendeprinsipper,regler og rutiner som i hovedsakskalligge til
grunn for Melhus kommunesin eierskapspolitikk:

4.1.

Støttende vs.aktivt eierskap

Kommunenhar eierskapi mangeulike bedrifter. Eierskapeti noen bedrifter er imidlertid mer som
støttendeå regne,og kommunendriver ikke aktiv oppfølging.
I andre bedrifter er kommunenen aktiv eier, og stilleraktivt opp som eier. Dette er bedrifter som f.eks.
EnvinaIKS,GauldalBrannog RedningIKS,MelhusUtviklingsarenaas og TrønderEnergias

4.2.

Krav til kommunen som eier

Det skalvære åpenhetrundt Melhuskommuneseierskap
Eierskapsmelding
skalvedtasavkommunestyretog er kommunensstrategiske
dokument.
Folkevalgteog administrasjonenskalbruke www.styrevervregisteret.nofor å
synligjøresinevervog roller
Føren mulig selskapsdannelse
eller før kommunengår inn på eiersideni et selskap,skaldet i
saksbehandlingen
analysereshva kommunensom eier ønskerå oppnå med eierskapet.Følgende
forhold skalvurderes:
Rammeri lovverket(kommuneloven,særlovgivning
mv)
Rammeri kommunensretningslinjer(vedtekterfor næringsfond,
økonomireglementosv.)
Tjenesten/oppgaveområdet
sin egenhet–forpliktelseri forhold til et selskapkontra det å
beholdeegenbeslutningsmyndighetom prioriteringen av ressursbruk
Økonomiskrisiko
Gradavpolitisk styring og kontroll
Kommunensom arbeidsgiver
Vedselskapsdannelse
eller når kommunengår inn på eiersideni et selskapgjelder:
Generalforsamlingen
i heleideASskalvære Formannskapet
Det bør utarbeidesen aksjonær-/eieravtalesom beskriverforholdet mellom eierne,som
regulererinformasjontil eierne utenom representantskap/generalforsamling,selskapets
virksomhetog valg avstyre.
Vedkommunaldeltagelsei selskapetskalkommunestyretvurdere om aksjonær/eieravtalenskalha med bestemmelserom at det kan foretas selskapskontrolli
selskapet.
Selskapsavtaler
og endringeravdisse skalbehandlesi kommunestyret
Valgteeierrepresentantermed vara i IKS,benevnesmed navni vedtaksprotokollen
Kommunenskalværeen forutsigbar,langsiktigog aktiv eier. Dette innebærer:

Politiskediskusjonerskaltasi kommunestyret,derhele kommunens
tjenesteproduksjonsettesi fokus
Eierinteresserskalfremmesgjennomgeneralforsamlingogrepresentantskap.
Eierformulereroverordnedestrategierogmål for selskapet.Styreter ansvarligfor
måloppnåelse.Eierneskali samspillmed styret ogledelsensikre god ledelseavselskapet.
Det børvære bevissthetpå skillet mellom rollen som eier ogrollen som
kunde/brukerdersomkommunenhar beggerollene overforet selskap.
Gjennomkravtil resultat ograpporteringskal kommunensom eiergi tydelige signalerom
hva som forventesavvirksomheten.
Det børutarbeidesen klar ogforutsigbar utbyttepolitikk.
Kommunensom eierskal sørgefor riktigkompetanse til styrenei sin oppnevningav
representanter.
Under følger momenter som man bør innom før man setter sammenett samletstyre:
Kravtil kompetanse
Kunnskapom aksjeloven,IKS-loven,kommuneloven,andre relevantelover, forskrifter ogavtaler
som har betydningfor selskapetsdrift.
Kunnskapom selskapetsformål, vedtekter,organisasjonog historie.
Kompetanseom private og kommunaleregnskapsprinsipper,
evne til å leseøkonomiske
utviklingstrekkog foreta nødvendigegrep når nødvendig
Kompetanseom offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige
utfordringenetil enhver
tid.
Spesialistkompetanse
og erfaring på et eller flere områdersom for eks.juss,økonomi,
markedsføring,forvaltning,kommunalkunnskap,teknikk,HMS,ledelse,organisasjon.
Ha kunnskapom trender og utviklingstrekkinnenfor bransjen.
Ha kunnskapom konkurrerendevirksomheter

Kravtil egenskaper
Ha gledeav, og vilje til å jobbe for goderesultater.
Ha mot til å stille kritiske spørsmåltil dagligleder og andrei styret.
Ha evne til å finne fram til løsningersom styret samletkan gå for.
Ha evne til å stille spørsmål,uten å ha svar.
Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret.
Høyintegritet, herunderevnentil å tie om forretningsmessigetransaksjonerog strategiske
beslutninger.
Ha evne til å akseptereat en ikke alltid tilhører flertallet og dersomnoe går galt, frafalle behovetfor
å påpeke”Hva var det jeg sa»
Ha evne til å gi selskapetet godt omdømme.
Ha evne til å tilegne segkompetanseom selskapet
Akseptereat styrelederer styretstalsmannutad

4.3.

Eierstrategi

Melhuskommuneforvalter verdiergjennom ulike selskaper.Nåren kommunevelgerå leggeen del av
sine verdierinn i et selskap,medførerdette ogsåen overføringavstyringsrett til virksomheten.Det er
imidlertid ikke alle spørsmålknyttet til forvaltningavverdiene som er et spørsmålforeieren. Mye vil
håndteresgjennomselskapsstrategiersom
skalivaretasavselskapetsstyre.Selskapetsstyre og
administrasjonensoppgaveerå leggeopp virksomhets-ogforretningsstrategiinnenforen ytre ramme
som ertrukket opp aveieren. Det er denneytre rammensom ereierstrategien,oginnenfordenne skal
selskapetha en betydeliggrad avspillerom. Tabellenunderviserhva som skalvære hovedfokusved
strategienepå de ulike nivåene.

Eierbør stille krav overfor styret om realiseringav mål. Eierskalkontrollere måloppnåelseog konfrontere
styret med disse.Dette innebærerat Melhuskommunebør stille avkastningskravtil virksomhetenei de
tilfeller dissehar forretningsmessigemål. Påden annenside bør styrenekunnestille visseforventningertil
hvorledeseierskrav skalværeutformet.
Eierskrav må være klare og tydelige.Kravenemå væreklart kommunisertog ikke gi grunnlagfor tvil
om hva eier egentligvil oppnå.
Kravenemå ha en utforming som gjør at måloppnåelsenkan etterprøves.Det må på objektivt
grunnlagkunnefastslåsom eierkraveneer innfridd eller ikke.
Kravenemå værerealistiske.Eierskrav bør være utfordrende og krevende,men innenfor de
rammer som det vil væremulig å nå.
Kravenemå sikreforutsigbarhetfor selskapene.
Når kommunensom eier har kommunisertsinekrav må selskapetha frihet og tilstrekkelig selvstendighet
til å realisereeiers mål. Eiermå heller ikke endre sine krav i den tidsperiodenselskapeter gitt for å nå
målene.
Kravenetil styrenebør være uavhengigav kommunenseierandeli selskapet.Enminoritetsaksjonærkan
utøve stor innflytelsegjennomkunnskapog målrettet virksomhet.Påden annensidebør ressursbruken
fra eiers side stå i et forhold til eierandeleni vedkommendeselskap.
Vel så viktig er at eieren definerer en eierstrategi–altså hva vil eier med selskapeteller sitt eierskap.En
slik formulert strategi gjør det derfor mye enklerefor de som er satt til å kontrollere.
I et aksjeselskapeller et kommunaltIKSskaleierinnflytelsenutøvespå generalforsamlingeneller i
representantskapsmøte.
Styreti selskapeter ansvarligfor at selskapetnår sine mål. Enkonsekvensav dette er at om disseuttalte
mål ikke er nådd,har eier en plikt til å vurdere hvorfor måleneikke er nådd og eventuelt foreslåskifte av
styresammensetning.
Styrenei selskapenehar ansvaretfor å ivareta strategien–hva vil eier med selskapet?–og sørgefor at
selskapetsvirksomhetligger innenfor disserammer.
Styretskali dennesammenhengta initiativet til diskusjonerom de ulike strategiskeveivalgfor bedriften.
Sliksett blir styret en viktig diskusjonspartnerfor den dagligeledelse.
Påden annenside må ogsåstyret sørgefor en evaluering/kontrollav ledelsensinnsatsinnenfor de
rammer som er trukket opp. Sliksett skalstyret i prinsippetvære uavhengigav ledelsen.
Det betyr ogsåat styret må vurdere selskapetsledelseog eventuelt foreta endringer.

