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Eierskapsmeldingen er Våler kommunes overordnede og tverrpolitiske styringsdokument for virksomhet som er
lagt til et annet rettssubjekt, eget styre, eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ eller
samarbeid.
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DEL 1 - RAMMER
Innledning
Kommunene har stor grad frihet til å organisere tjenestene sine slik de finner det
hensiktsmessig. Tjenestene kan organiseres som en del av kommune eller som selvstendige
rettssubjekter.
Kommunene kan velge å legge deler av virksomheten i egne selskaper. Det kan være flere
grunner til dette, som at man ønsker å løse oppgaver sammen med andre kommuner eller
andre offentlige eller private aktører. I noen tilfeller kan det være nødvendig for kommune å
delta i forretningsvirksomhet og det kan da være hensiktsmessig å etablere selskap for å
begrense økonomisk risiko. Mange offentlige selskapsdannelser er begrunnet ut fra naturlige
monopolsituasjoner, som for eksempel selskaper innenfor kraftsektoren.
Når deler av den kommunale virksomheten legges i egne rettssubjekter som for eksempel
aksjeselskap eller interkommunale selskap, må styringssystemene følge den lovgivningen som
gjelder for det aktuelle rettssubjektet. Kommunestyrets styring av selskapet må utføres i
selskapets eierorgan. Kommunestyret har likevel det overordnede ansvaret for hele
kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunalt eide selskapene.
At virksomheter eller tjenester skilles ut og legges i egne selskaper innebærer at betingelsene
for folkevalgt styring og kontroll endres. Slik disse selskapene er organisert, skal selskapets
styrende organer ha betydelig grad av frihet til å drive virksomheten. Lovfestede
bestemmelser og vanlige normer for god selskapsstyring setter grenser for hvor mye
kommunene som eier av slike selskaper, kan og bør involvere seg i selskapenes virksomhet.
Den siste eierskapsmeldingen for Våler kommune ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Siden
den gang har det skjedd flere endringer i lovverket og foretakene som har betydning for
utformingen og innholdet i eierskapsmeldingen.

Bakgrunn og hensikt.
Våler kommune har hatt eierskapsmelding siden 2011. Den ble rullert i 2016. Rulleringen av
eierskapsmeldingen denne omgang bygger i all hovedsak videre på eierskapsmeldingen av
2016 og Våler kommunes retningslinjer og prinsipper for godt eierskap.
KS Eierforum har definert en ”Eierskapsmelding” i ”Anbefaling om eierskap, selskapsledelse
og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak” (jan 2009) som:
En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsdokument for
virksomheten som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre, eller en vertskommune eller til et
annet interkommunalt organ. Selv om en eiermelding primært sett skal handle om selskapene,
bør den også skjele til de interkommunale samarbeidene.
En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter:
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i 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.
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Telemarkforskning har på vegne av KS gjort en utredning om kommunalt eierskap. Her
fremheves viktigheten av å skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.
Med eierskapspolitikk forstår vi her de overordnede premisser som kommunen legger
til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette innebærer med
andre ord hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse
av sitt eierskap. Dette kan bant annet omfatte rutiner for rapportering, premisser for
valg av styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering, premisser for
utøvelse av eierskap osv. Dette er med andre ord et rammeverk for eierstyring som det
vil være fordel at det er bred politisk tilslutning til. En viktig del av en
eierskapsmelding vil være å få på plass et slikt rammeverktøy.
Eierstrategien vil utgjøre de prioriteringer og tiltak kommunen ar overfor ulike selskaper for å
sikre at selskaper ivaretar de målsetninger som eierne har satt.

Eierskapsmeldingens hensikt
Offentlig eierskap kan være krevende derfor er viktig for Våler kommunes innbyggere og
våre samarbeidspartnere at vi forvalter våre felles verdier på en slik måte at det gagner de
kommende generasjoner i Våler kommune.
Intensjonen med å synliggjøre hvordan Våler kommune fremstår som en aktiv eier er
flersidig. Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. For
å oppnå god eierstyring er det nødvendig med en tverrpolitisk felles forståelse for hvorfor
Våler kommune eier aksjer i selskaper og deltar i interkommunale selskaper (IKS).
Eierskapsmeldingen har til hensikt å oppnå følgende mål:
 Etablere de grunnleggende rutiner for systematisk politisk og administrativ oppfølging
av de selskap og samarbeid Våler kommune deltar i, slik at disse senere kan
videreutvikles og sikre at Våler kommune på sikt blir en aktiv, langsiktig og
forutsigbar eier, som bidrar til at selskap og samarbeid driver i henhold til formål og
vedtekter
 Gi en oversikt over de primære/aktuelle selskaps- og samarbeidsformer
 Fremme anbefalinger til overordnede føringer for Våler kommunes eierstrategi.
 Utarbeide en oversikt over de viktigste selskapene og samarbeid Våler kommune
deltar i og fremme vurderinger/anbefalinger til hvert av disse.

Bakgrunn for eierskap
Det er svært vanlig at kommuner deltar som eiere i ulike typer selskaper eller samarbeid med
andre kommuner om samfunnsnyttige formål. I de senere år har det i tillegg skjedd en sterk
økning i at deler av kommunens virksomhet har blitt flyttet over i egne selskaper eller i
selskaper eid i fellesskap mellom flere kommuner (interkommunalt samarbeid).
Dette har medført at så vel folkevalgte som administrasjon stilles overfor nye utfordringer og
får et økt kontrollspenn. Ikke bare må de ivareta kommunens egen tjenesteproduksjon og
forvaltningsvirksomhet, men også inneha en rolle som eier og forvalter av flere og ulike
selskap. Etter dette må de folkevalgte ivareta flere roller:
 Ombudsrollen
 Myndighetsrollen
 Virksomhetsrollen
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Samfunnsutviklingsrollen
Arbeidsgiverrollen
Eierrollen

På overordnet og generelt grunnlag er styringsmodellen for ulike selskaper fastlagt i lovs
form. De viktigste er:
 Aksjeloven når det gjelder aksjeselskaper
 Lov om interkommunale selskaper når det gjelder interkommunale selskaper
 Kommuneloven
 Stiftelsesloven når det gjelder stiftelser.
I tillegg er det behov for å fastsette lokale bestemmelser når det gjelder selskaper:
 For aksjeselskaper må det fastsettes vedtekter, ofte også aksjonæravtaler.
 For alle interkommunale selskaper inngås selskapsavtaler mellom eierne
 For kommunale foretak utarbeides vedtekter direkte fra kommunestyret (Våler
kommune har ingen kommunale foretak)
 Stiftelser opprettes via eget stiftelsesdokument med vedlegg
I tillegg til de formelle rammene for selskapene, har kommunestyret i egenskap av eier behov
for å utrykke mål, rammer og resultatkrav til selskapene. Det er disse forholdene som utgjør
kommunens eierstrategi – hva kommunen vil med å delta i selskapet.
Våler kommune forvalter betydelige verdier og løser en rekke oppgaver ved bruk av ulike
typer samarbeidsformer/selskapsorganiseringer.
Det er av avgjørende betydning at kommunestyret ved etablering av eller deltakelse i det
enkelte selskap/samarbeid særlig legger vekt på utformingen av formålet med
selskapet/samarbeidet. Formålet skal normalt utrykkes i de samme styringsperspektivene som
kommunen selv arbeider innenfor – samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi – og
resultatet av selskapets virksomhet bør rapporteres tilbake i de samme perspektivene.
Selskapene som kommunen deltar i, skal drives etter de samme etiske retningslinjer som er
fastsatt for kommunens virksomhet. Dette kravet bør tas med i de enkelte selskapers
vedtekter.

Eier-/selskapsstrategi – samfunnsansvar
Denne eiermeldingen skal være et tverrpolitisk dokument som bidrar til å gjøre Våler
kommunes eierutøvelse mer gjennomsiktig og funksjonell, samtidig som vi ivaretar våre
interesser på en best mulig måte.
Våler kommunes eierskap skal preges av integritet og kommunens etiske retningslinjer skal
ligge til grunn for eierskapet.
Gjennom formålet ved etablering av selskapene gitt en ramme som skal benyttes som
fundament i utvikling av selskapene og foretakenes strategier. Det forutsettes derfor at disse
er reelle og klart definerte. Undersøkelser viser at få kommunalt eide selskaper er innforstått
med hva deres eiere mener om dem. Dette medfører at kommunalt eide selskaper ofte utvikler
egne strategier, delvis uavhengig av eiernes syn, men basert på selskapenes situasjon, ståsted
og eiernes interesse. Det vil være opp til eier å gjøre de nødvendige styringsgrep for å unngå
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utvikling av såkalte agentkostnader (markedsorientering) med risiko for at selskapene utvikler
seg i en retning som ikke er i eieres interesse.
Eiers styringsgrep kan være:
 Politiske diskusjoner på bakgrunn av regelmessig orientering om og av selskapene.
 Gi konkrete politiske føringer til Våler kommunes deltakere i de operative eierorgan
etter vedtak i kommunestyret.
 Regelmessig evaluering av Våler kommunes eierinteresser i aksjeselskap og IKS.

Selskapsformer
I det etterfølgende gis det en beskrivelse av de mest aktuelle alternativene etter
kommuneloven og IKS-loven.
Det er følgelig avgrenset mot samvirkeforetak (SA) etter samvirkeforetaksloven av 29 juni
2007 nr. 81 samt aksjeselskap etter aksjeloven av 13 juni 1997 nr. 44.
Samvirkeforetaksformen er en organisasjonsform som har et sterkt innslag av brukerdeltakelse. De er etablert for å ivareta medlemmenes etterspørsel etter bestemte varer eller
tjenester. Aksjeselskapsformen er primært ment for selskap med et økonomisk formål. I
motsetning til samvirkeforetak som baserer seg på aktiv brukerdeltakelse er aksjeloven i
utgangspunktet basert på passiv kapitalplassering.
Deltakerne i samvirkeforetak og aksjonærene i aksjeselskap har begge et begrenset ansvar for
virksomheten. I samvirkeforetak er medlemskap frivillig, men knytter seg til bruk av
foretakets tjenester eller kjøp av dets varer. Deltakerkretsen er ubegrenset (private, staten,
kommuner og fylkeskommuner) i motsetning til de alternativene som beskrives i denne
eierskapsmeldingen, som begrenser seg til deltakelse fra kommune/fylkeskommune.
For øvrig vises det til vedlegg 1, en matrise hvor muligheter og konsekvenser av de mest
aktuelle selskaps- og samarbeidsformer er sammenstilt.
Kommunalt foretak (KF)
Kommunalt foretak er regulert i kommunelovens kap. 9. Et kommunalt foretak er ikke et eget
rettssubjekt, men en del av kommunens juridiske person. Et kommunalt foretak er derfor ikke
rettslig og økonomisk et selvstendig selskap, men en integrert del av kommunens virksomhet.
Selskapets forpliktelser er kommunens forpliktelser, selskapets overskudd er kommunens
overskudd etc.
Kommunestyret er selskapets øverste organ, men selskapet ledes av et styre som treffer
bestemmelser om selskapets drift innenfor rammer gitt av kommunestyret (vedtekter,
økonomi-/ handlingsplan/årsbudsjett mv).
Kommunedirektøren har rett til å få seg forelagt saker som skal til styret – og som senere skal
opp i kommunestyret – til uttalelse før styrebehandlingen. Likeledes har kommunedirektøren
fullmakt til å pålegge daglig leder å utsette iverksettingen av et styrevedtak som
kommunedirektøren mener må fremlegges for kommunestyret (utsettende veto). For øvrig
opptrer styret formelt fritt innenfor selskapets rammer og skiller seg således vesentlig ut fra
kommunens enheter for øvrig. Våler kommune har ingen kommunale foretak.
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Samarbeid etter kml §27 (Styre til løsing av felles oppgaver)
Interkommunalt samarbeid organisert etter den gamle kommunelovens §27 må være
omdannet til en lovlig samarbeidsform (f.eks. etter Vertskommunesamarbeid i ny
kommunelov) innen 10.10.2023. Samarbeidet anses oppløst dersom det ikke er omdannet
innen fristen.
Interkommunalt politisk råd
Etter den nye kommunelovens kapitel 18 kan to eller flere kommuner eller fylkeskommuner
sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers
av kommune- eller fylkesgrensene. Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til
å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne
forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. Det skal inngås en skriftlig avtale
mellom partene som sammen danner rådet og denne skal vedtas av alle kommunestyrer/fylkesting som deltar i samarbeidet. Representantskapet er det øverste organet i et
interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal være representert med minst ett
medlem i representantskapet. Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har
ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene
utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Kommunalt oppgavefellesskap
Kommunalt oppgavefellesskap etter den nye kommunelovens kapitel 19 kan to eller flere
kommuner eller fylkeskommuner sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap for å
løse felles oppgaver. Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne
forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. Det skal inngås en skriftlig avtale
mellom partene som sammen danner oppgavefellesskapet og denne skal vedtas av alle
kommunestyrer/fylkesting som deltar i samarbeidet. Representantskapet er det øverste organet
i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være representert med minst ett
medlem i representantskapet. Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har
ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen
skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlete forpliktelser
Interkommunalt selskap etter IKS-loven
IKS-loven regulerer interkommunale selskaper hvor deltakerne har ubegrenset ansvar.
Selskapene kan ikke gå konkurs og tjenesteområdene som kan organiseres som IKS er derfor
begrenset til tjenester som ikke er i direkte konkurranse med private (kan oppfattes som
konkurransevridende). Selskapene har et representantskap hvor deltakerne utøver sitt eierskap
(tilsvarer generalforsamling i aksjeselskap). Representantskapet velger et styre som er øverste
forvalter av selskapet og overordnet daglig leder. Loven er tilpasset interkommunale
samarbeid organisert som selskaper. De ansatte vil være ansatt i selskapet, som inngår
selvstendige tariffavtaler med de ansatte. Styret kan ha ansatte valgte styremedlemmer, se
IKS-loven § 10 eller de ansatte kan møte i styret når det er færre enn 30 ansatte.
Selskap etter aksjeloven
Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt som reguleres etter lov av 13.juni 1997 om
aksjeselskaper. Eierne er ikke ansvarlige for selskapets forpliktelser utover innskutt
aksjekapital med mindre annet er avtalt.
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Aksjeselskap er den vanligste formen for bedrifter med forretningsmessige formål. Men nonprofitt aksjeselskaper finnes også.
Øverste styringen i et Aksjeselskap er generalforsamlingen. Formål og rammer for
aksjeselskaper er ofte avtalt mellom eierne i form av en aksjonæravtale. Selskapet styres i
henhold til aksjelovens mange bestemmelser samt selskapets vedtekter.
Som for et interkommunalt selskap må kommunens eierrolle utøves gjennom deltakelse i
generalforsamlingen. Kommunestyre kan gi instrukser for hvordan kommunen som aksjonær
skal opptre i generalforsamlingen.
Aksjeselskapets styre har sin lojalitet knyttet til selskapets formål og virksomhet.
Generalforsamlingen velger selskapets styre.
Stiftelse
En stiftelse har ingen eiere, bare stiftere. Stiftelser er egne rettssubjekter og er i prinsippet
både selveiende og selvstyrende.
I stiftelsens vedtekter kan det bestemmes hvem som skal oppnevne styre i stiftelsen. På denne
måten kan kommunen oppnå en indirekte styring med selskapet ved å oppnevne hele eller
deler av styret. Kommunestyret kan ikke instruere de styremedlemmene som oppnevnes.
Styremedlemmene representerer bare seg selv i styret og har et personlig ansvar for å ivareta
stiftelsens formål.
Velger kommunen å opprette en stiftelse, så fraskriver kommunen seg egentlig styringsretten
over selskapet utover hva som er avtalt i stiftelsesdokumentet og vedtektene.

Rolleavklaringer
Kommunens organer
Kommunestyret bør være det organ som trekker opp de store linjene i forhold til
selskapsstyringen. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å gi formannskapet delegert
myndighet til å ivareta kommunens interesser og instruere/påse at kommunens medlemmer i
generalforsamling og representantskap gis nødvendig forankring og tolkninger i forhold til de
hovedlinjene som er trukket opp i kommunestyret.
Det synes beklageligvis å være ofte forekommende at kommuners eierinteresser representeres
av en person uten at denne har et klart mandat gjennom for eksempel en kommunestyrevedtatt
eierstrategi. I disse tilfeller har delegaten stor frihet i hvordan kommunens interesser ivaretas
uten at det trenger å ligge i dette at delegaten/styremedlemmet flest ikke ivaretar
eierinteressene på en god måte. Men gjennom en slik lite forankret representasjon, gis
delegaten/styremedlemmet en egen beslutningsmyndighet som ikke uten videre er forankret
kommunen.
Det fremstår følgelig som hensiktsmessig at formannskapet regelmessig har kontakt med
styremedlemmer og representantskapsmedlemmer hvor utfordringer og drøftinger rundt det
enkelte selskap tas opp løpende med eierrepresentantene.
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I forhold til IKS-er og AS-er sine representantskap og generalforsamling har kommunen bare
ett syn. I forhold til generalforsamlinger i AS-er er det også slik at bare en person kan
representere kommunens aksjer.
Folkevalgt
Folkevalgtes rolle i kommunene er definert i kommuneloven – i hovedsak kap.2 og kap.8.
Kommunestyret og dets medlemmer utgjør kommunens øverste styringsorgan og skal ivareta
en rekke roller som ombud, myndighet, virksomhetsstyring, samfunnsutvikler, arbeidsgiverog selskapseier.
Som folkevalgt representerer kommunestyrets medlemmer ulike partier og det er helt legitimt
å fremme egne saker, synspunkter og interesser. Så lenge det ikke utføres kriminelle
handlinger i rollen som folkevalgt, kan en folkevalgt aldri stilles rettslig til ansvar for måten
folkevalgtrollen ivaretas på.
Medlem av representantskap og generalforsamling
Når et kommunestyremedlem velges som kommunens medlem til et selskaps
representantskap eller generalforsamling, representerer ikke lenger medlemmet seg selv eller
partiet, men kommunen. Representanten er derfor forpliktet til å ivareta kommunestyreflertallets syn i disse møtene selv om representanten selv har hatt et annet syn i selve
kommunestyremøtet.
Dersom det ikke foreligger noen vedtatt strategi eller instruks for hvordan representanten skal
opptre, er det opp til representanten selv å stemme etter sin egen vurdering innenfor rammen
av lov, selskaps-/aksjonæravtale og allmenne krav til lojalitet mot både selskapet og den
kommune vedkommende representerer.
Daglig leder/direktør samt styrets leder skal være tilstede under møte i representantskapet/
generalforsamlingen med tale- og forslagsrett.
Styremedlem
Denne rollen skiller seg vesentlig fra folkevalgtrollen. Styrevervet er et frivillig, personlig
verv. Et styremedlem representerer bare seg selv og skal ivareta selskapets interesse på vegne
av alle eierne. Styret skal altså ensidig ha selskapets interesser for øyet.
Styremedlemmene i kommunale selskaper trenger ikke å være folkevalgte. Kommunestyret
oppnevner direkte styremedlemmene i et kommunalt foretak.
I interkommunale selskaper er det representantskapet som velger styret, og i aksjeselskap er
det generalforsamlingen. Vanligvis er det krav om minst 40 % representasjon fra hvert kjønn.
Styremedlemmer velges normalt for 2 år av gangen. Varamedlemmer til styret har rettigheter
og plikter i styret først når de tiltrer styret i faste medlemmers forfall.
Det er egne regler i de ulike selskapslovene for ansattes representasjonsrett i styret.
Med utgangspunkt i at styret skal ivareta alle eiere og selskapets interesser, bør
kompetanseprinsippet være det dominerende ved valg av styremedlemmer til fordel for
representasjonsprinsippet. Særlig gjeldende er dette for interkommunale selskaper.
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Kjennetegn ved et komplementært og kompetent styre i kommunale selskaper er at styret i
sum imøtekommer følgende krav:
 Økonomisk innsikt
 Kjennskap til arbeidslivets regler
 Innsikt i selskapets virksomhet – bransjekunnskap
 Samfunnsengasjement
 Uavhengighet
 Personlig integritet
Det overordnede ansvar for forvaltingen av selskapet ligger i styret som også har ansvaret for
at selskapet drives lojalt i samsvar med formålet for selskapet slik dette er uttrykt fra eierne.
Samtidig skal styret også ivareta andre interessenters interesser i selskapet som ansatte og
kunder mv.
Ansvaret som styremedlem er personlig. Dette ansvaret kan bli et personlig økonomisk ansvar
for vedkommende styremedlemmer (erstatningsansvar). I tillegg hjemler aksjeloven også et
straffeansvar. Det er forsett eller uaktsomhet som kan utløse et slikt ansvarsgrunnlag. Styret i
de ulike selskapene bør vurdere om det er nødvendig å tegne ansvarsforsikring for
styremedlemmene.
Daglig leder/administrerende direktør
Styret ansetter selv daglig leder og utarbeider instruks for denne. Daglig leder forholder seg
styringsmessig bare til sitt styre. Formelt sett kjenner kommunen som eier kun
representantskapet eller styret/styreleder.
Det er styrets oppgave å føre tilsyn med daglig leders ledelse av selskapet.
Habilitet
Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for kommunale foretak og IKS’er. I aksjeloven
er det tilsvarende bestemmelser i § 6-27. Det er styremedlemmenes eget ansvar å vurdere og
eventuelt ta opp spørsmålet om egen habilitet.
Per 1. november 2011 trer ”Lov om endring i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer
mv i offentlig heleide selskaper)” i kraft. Den medfører endringer i habilitetsreglene som igjen
vil lede til endringer i styresammensetningen for interkommunale selskaper.
Kommunestyremedlemmer som samtidig er medlemmer i styringsorganer i IKS eller AS kan
etter at endringene trer i kraft ikke delta ved behandling av saker i kommunestyret som angår
vedkommende selskap

Oppnevning av representanter og opplæring
I Våler kommune ønsker de folkevalgte å fremstå som aktive eiere med et bevisst og reflektert
forhold til kommunens eierinteresser.
Kommunestyret oppnevner medlemmene til selskapenes generalforsamling/representantskap
og styremedlemmer til selskaper.
Dette gjøres hvert fjerde år ved første konstituerende møte etter kommunestyrevalg.
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Hvert fjerde år gjennomfører Våler kommunestyre et eierseminar hvor kommunens
eierinteresser og -utøvelse er tema.
Seminaret skal avklare hvordan kommunestyrets eierrolle skal utøves, hvordan
kommunikasjon til representantskap/generalforsamling skal skje og hvordan kommunestyrets
funksjon som øverste eiermyndighet skal ivaretas.
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Våler kommunes retningslinjer og prinsipper for godt eierskap
Følgende prinsipper lagt til grunn for godt kommunalt eierskap:
1) Kommunale selskaper eies av innbyggerne. Av den grunn skal Våler kommunes
representanter/delegater aktivt arbeide for åpenhet og offentlighet i selskaper der
kommunen har eierinteresser.
2) Selskaper som kommunen har eierinteresser i skal utarbeide etiske retningslinjer, sørge
for at likestillingsaspektet blir ivaretatt og at selskapet utøver en samfunns- og
miljøbevisst drift.
3) Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden, og innen ett år etter konstituering,
behandle «Våler kommunes eierskapsmelding” som egen sak. Kommunen bør i denne
sammenheng vurdere behovet for egen opplæring i styrearbeid for sine representanter i
AS, IKS og eventuelle andre kommunale selskaper og foretak
4) Ved stiftelse av eller deltakelse i det enkelte selskap skal kommunestyret særlig legge
vekt på utforming av formålet med selskapets virksomhet. Hensikten med selskapsdannelsen skal være tydelig beskrevet. Etableringen av et kommunalt hel- eller deleid
selskap skal være konkret begrunnet i målsettinger som søkes oppnådd gjennom
selskapsdannelsen.
5) Det skal utformes eierstrategi (eiernes forventinger og krav) til det enkelte
selskap/samarbeid, herunder vurdere om den valgte selskapsform er tilpasset
virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket
6) Valg av kommunens representanter i de ulike selskapsorganer skal legge betydelig
vekt på hensynet til selskapets eller samarbeidets behov for kompetanse i organene og
eiernes behov for oppfølging av selskapets virksomhet.
7) Sentrale politikere i kommunen (ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere) skal ikke
sitte i styret i kommunale selskaper. Dersom ordinære kommunestyremedlemmer
oppnevnes, skal man på forhånd nøye vurdere hvilke habilitetskonflikter styrevervet kan
medføre. Det bør unngås å oppnevne representanter fra kommunen hvor vedkommende
kan komme i konflikt med selskapets/samarbeidets habilitetsbestemmelser.
8) Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i
styrevervregisteret
9) Det skal utarbeides rapporteringsrutiner for å sikre at kommunen får all vesentlig
informasjon om selskapet. Innenfor rammen av denne eller senere eierskapsmeldinger
skal formannskapet på kommunestyrets vegne følge opp og sikre kommunens interesser i
eierskapsspørsmål. Representantskapsmedlemmer vil også på eget initiativ kunne sørge
for å avklare prinsipielle forhold med eieren, representert ved formannskapet.
Representantskapsmedlemmer skal ha klare instrukser i forhold til hvordan man
rapporterer til kommunen som eier og hvilke saker der man som representantskapsmedlem skal kreve ekstraordinær generalforsamling1
10) Kommunestyret skal bidra til å sikre at selskapene undergis nødvendig tilsyn- og
kontroll, jfr. kommunelovens kap. 12.
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Utøvelse av eierskapskontroll- hvordan sikre at vedtatte prinsipper blir fulgt
Prinsipp 1 - Åpenhet
Åpenhet er et grunnleggende prinsipp i den offentlige virksomheten og bidrar til å styrke
informasjon og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettsikkerheten for den enkelte,
tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten, jfr. offentleglova § 1.
For å sikre åpenhet og offentlighet i selskaper der kommunen har eierinteresser skal rutiner for
oversendelse av regnskap, budsjett, møteprotokoller etc. følges av det enkelte representantskapsmedlemmet og/ eller foretaket slik at administrasjonen får dette for videre kunngjøring.
Eierskapsmeldingen skal til enhver tid ligge lett tilgjengelig på kommunens hjemmesider,
også utenom den ordinære postlisten eller møtepapirer.
Kommunens årsregnskap skal videre inneholde en note som opplyser om hvordan den
samlede virksomheten er organisert.
Prinsipp 2- Etiske retningslinjer
De ulike foretakene skal være kjent med kommunens eierskapsprinsipper. Dette gjøres ved at
administrasjonen sender vedtatt eierskapsmelding ut til de ulike foretakene. Kommunestyret
skal i samsvar med prinsipp 3 behandle eierskapsmeldingen senest ett år etter konstituering.
De ulike foretakene skal også sende kommunen, i den samme perioden, dokumentasjon på at
likestillingsaspektet blir ivaretatt og at selskapene utøver en samfunns- og miljøbevisst drift.
Ovennevnte skal sikres ved utarbeidelse av politiske vedtatte rutiner som nevnt ovenfor.
Prinsipp 3 – Rullering av eierskapsmeldingen og opplæring
Det avholdes opplæring for de folkevalgte om offentlig eierskap gjennom et obligatorisk
foredrag/ seminar som skal avholdes innen 6 måneder etter konstituering.
Kommunedirektøren tar initiativ til dette og rutinebeskrivelsen skal sikre at arbeidet følges
opp. Av rutinebeskrivelsen skal det fremgå at administrasjonen sørger for at arbeidet med
rullering av kommuneplanen ivaretas i samsvar med vedtatt prinsipp.
Prinsipp 4 – Beskrivelse av selskapenes formål
I eierskapsmeldingen del 2 er det gitt en oversikt over Våler kommunes selskap og samarbeid.
For hvert selskap står selskapets formål angitt. Forvaltningsrevisjonen har påpekt at flere av
formålsbeskrivelsene fremstår som diffuse og lite tydelige. Utydelige formål kan medføre
store muligheter for at foretakene internt endrer virksomheten uten at kommunestyret har lagt
føringer for endringene.
Ved neste rullering av eierskapsmeldingen bør det derfor arbeides med å tydeliggjøre og
utforme formålet med de ulike selskapers virksomhet. Dette arbeidet må legges til den
politiske organisasjon. Rutinebeskrivelsen skal gi en beskrivelse av hvordan dette kan gjøres
og sikre at dette arbeidet følges opp.
Prinsipp 5 – Utforming av eierstrategi
Prinsippet om at det skal utformes en eierstrategi henger sammen med prinsipp 4 om at
selskapenes formål skal være beskrevet. En grunnleggende forutsetning for strategisk drift av
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selskapene er en klar og presis eierstrategi for selskapene hvor eiers forventninger til selskapet
formuleres. Eierskapsmeldingen og dens 10 eierskapsprinsipper danner en generell strategi
som ikke nødvendigvis er dekkende for det prinsippet som er oppstilt under prinsipp 5. I
samsvar med hva forvaltningsrevisjonsrapporten anbefaler bør det for det enkelte samarbeid
utvikles eierstrategier som sier noe om kommunens forventninger knyttet til avkastning, enten
det er i finansiell forstand, eller på annen måte. Omfanget av strategiene vil avhenge av type
selskap og vil være koblet sammen med selskapets formål. I likhet med eierskapsmeldingen
bør disse strategiene oppdateres jevnlig og gjøres kjent for de ulike selskapene.
Eierstrategiene for det enkelte selskap bør derfor behandles av kommunestyret minst en gang i
løpet av valgperioden. Rutine for å sikre utarbeidelse av eierstrategier fremkommer av rutiner
for gjennomføring av eierskapsmeldingen.
Prinsipp 6 – Dokumentert bransjekunnskap.
Som representantskapsmedlem er man forpliktet til å forfekte kommunes interesser i det
enkelte samarbeid eller foretak. Det er føringene fra kommunestyret som er avgjørende i
forhold til representantskapsmedlemmenes avgjørelse. Det er viktig at den som blir valgt til å
representere Våler kommune som eier har god nok bransjekunnskap for å kunne følge opp sitt
verv på en tilfredsstillende måte. For å sikre at prinsippet om bransjekunnskap følges er det
viktig at kommunestyret dokumenterer hvorvidt det legges vekt på dette ved valg av
representantskapsmedlemmer. Dokumentasjon av den enkeltes kompetanse vil gjøre det
mulig for offentligheten å kontrollere hvorvidt prinsippet om dokumentert bransjekunnskap
har blitt fulgt opp i valgprosessen. Det må likevel legges vekt på at Våler kommune er en liten
kommune hvor nødvendigvis ikke all bransjekunnskap vil være representert i kommunestyret.
Kravet til den enkeltes bransjekunnskap vil også være høyere for et styreverv som er et
personlig verv. Rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og dens prinsipper gir nærmere
føringer for hvordan prinsippet om dokumentert bransjekunnskap skal ivaretas.
Prinsipp 7 – Habilitet
Når kommunal virksomhet skilles ut i foretak og selvstendige rettssubjekter innebærer det at
den politiske styringslinjen endrer karakter. Kommunens interesser utøves gjennom
eierstyring, blant annet i generalforsamling, representantskap, styre og gjennom
selskapsavtaler.
For å forhindre habilitetskonflikter og stadige vurderinger rundt dette følger det av prinsipp 7
at sentrale politikere i kommunen ikke skal sitte i styret i kommunale selskaper. Bakgrunnen
er også den direkte rapporteringslinjen mellom styret og kommunens øverste politiske nivå.
Prinsippet er i tråd med anbefalingene til KS og fremkommer blant annet av deres håndbok
«Beskytt kommunen! – håndbok i antikorrupsjon» utgitt i samarbeid med Transparency
International.
Dersom ordinære medlemmer oppnevnes skal man på forhånd nøye vurdere hvilke
habilitetskonflikter styrevervet kan medføre. Vurderingene bør dokumenteres på lik linje med
prinsippet om bransjekunnskap, jfr. prinsipp 6 for å kunne være kontrollerbart for ettertiden.
Prinsippet inntas i Rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og dens prinsipper.
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Prinsipp 8 – Registrering i styrevervregister
Kommuner er som folkevalgte organer avhengig av allmennhetens tillit når det gjelder både
forvaltning og styring. Prinsippet om åpenhet gjør seg her gjeldende med full styrke, og en
åpenhet rundt hvilke roller lokalpolitikerne har i samfunnslivet er viktig for å unngå mistanke
om rolleblanding. Registrering i styrevervregisteret vil i seg selv skape økt bevissthet om de
ulike rollene en lokalpolitiker har og herunder være til nytte ved vurdering av
representantenes habilitetssituasjon. Administrasjonen sørger for at det enkelte representantskapsmedlemmet får informasjon om plikten til å registrere seg i styrevervregisteret og følger
opp at dette blir gjort. I rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og dens prinsipper
beskrives rutiner for dette nærmere.
Prinsipp 9 – Rapporteringsrutiner
For å sørge for at kommunens eierinteresser blir ivaretatt, herunder å få best mulig
forutsigbarhet i blant annet eget budsjettarbeid er det viktig med gode rapporteringsrutiner
som sikrer at kommunen, herunder både administrasjonen og den politiske organisasjon, får
oversendt all relevant dokumentasjon i fra selskapene/ samarbeidene. For å sikre åpenhet og
offentlighet omkring kommunens virksomhet som er organisert i samarbeid/ foretak er det
også viktig at kommunen mottar dokumentasjonen for offentliggjøring i postlister o.l.
Kommunestyret/ formannskapet skal utarbeide rutiner som sier noe om hvilke typer saker
som skal rapporteres fra foretakene/ samarbeidene. Rutiner som sørger for hvem som skal
rapportere, når det skal rapporteres og hvordan det skal rapporteres utarbeides av
administrasjonen.
Samtlige rapporteringsrutiner kvalitetssikres gjennom rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og dens prinsipper.
Prinsipp 10 – Tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. Planen skal inneholde hvilke
eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det er
aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget
avgi rapport til kommunestyret om gjennomførte kontroller og resultatene av disse.
Kommunestyret skal gjøre sine utvalg kjent med prinsippene som fremkommer av denne
eierskapsmeldingen.
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DEL 2 – VÅLER KOMMUNES SELSKAP OG SAMARBEID
Våler kommune har eierposter i og/eller deltar i følgende selskap og samarbeid:
 Østfold energi AS
 KI Våler AS
 MOVAR IKS
 Driftsassistansen i Viken - IKS
 Norske skogindustrier ASA
 KIAS AS
 MASVO AS
 Krisesenteret i MOSS IKS
 Østfold kommunerevisjon IKS
 Østfold kontrollutvalgssekretariat
 Østfold interkommunale arkivselskap IKS
 Biblioteksentralen
 Mosseregionens Næringsutvikling AS
 Østfoldforskning
 Østfoldlaboratoriet
I det etterfølgende presenteres disse med fakta om selskapet/samarbeidet samt vurderinger
(anbefalinger) knyttet til eierskapet/deltakelsen.
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Driftsassistansen i Viken - IKS
Selskapsform:
Interkommunalt selskap (IKS)
Org. nummer:
989 127 241
Stiftelsesdato:
24.02.2004
Kontaktperson:
Kenneth Arnesen
Adresse:
Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad/Pb. 1430 co/Frevar, 1602 Fredrikstad
Telefon:
41 53 77 35 (mobil)
Kenneth.arnesen@daiv.no
E-post:
www.daiv.no
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Fredrikstad kommune (17,49 %), Sarpsborg kommune (14,23 %), Moss kommune (13,28 %), Indre
Østfold kommune (12,71 %), Halden kommune (11,00 %), Frogn kommune (7,02 %), Rakkestad
kommune (5,05 %), Råde kommune (4,96 %), Våler kommune (3,73 %), Hvaler kommune (3,59 %),
Skiptvedt kommune (3,48 %), Marker kommune (3,46 %)
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og
avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap,
prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Representantskapet består av en representant fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets
øverste eierorgan. Medlem fra Våler kommune er Ordfører Reidar Kaabbel.
Medlem fra Våler kommune er Ordfører Reidar Kaabbel.
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Personlig varamedlem for er
Styreleders navn: Raymond Jørgensen
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KI Våler AS
Selskapsform
Aksjeselskap
Org nummer
925 307 513
Stiftelsesdato
30.04.2020
Kontaktperson:
Morten Karlsen
Adresse:
Kalnesveien 5, 1712 Grålum
Telefon:
E-post:
Nettadresse:
Eiere
Østfold energi AS 66 %, Våler kommune 34 %
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Selskapets virksomhet er å utvikle og selge prosjekter knyttet til kraftintensiv industri i Våler
kommune. Virksomheten kan skje i egen regi og gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Selskapet består av et styre på 3 – 5 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.
Generalforsamlingen velger styrets leder. En daglig leder tilsettes av styret.
Medlem fra Våler kommune: Benedicte Dyvik
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
3-5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Personlig varamedlem for er
Styreleders navn: Morten Karlsen
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Movar IKS
Selskapsform:
Interkommunalt selskap (IKS)
Org. nummer:
959 272 204
Stiftelsesdato:
18.08.1989
Kontaktperson:
Johnny Sundby
Adresse:
Kjellerødveien 30, 1580 Rygge
Telefon:
69 26 21 10
movar@movar.no
E-post:
www.movar.no
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Moss kommune (64 %), Råde kommune (10 %), Vestby kommune (20 %), Våler kommune (6 %)
STYRINGSDOKUMENT Se forøvrig hjemmeside;
http://www.movar.no/movar/styrendedokumenter.html
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
MOVAR IKS er opprettet for å ivareta produksjon av drikkevann, rensing av avløpsvann, innsamling
og sluttbehandling av husholdningsavfall samt brann- rednings- og feiertjenester i henhold til
eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost.
Selskapet kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av
primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hovedformålet.
MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper
dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.
All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Representantskapet har 4 medlemmer med like mange varamedlemmer, en fra hver
eierkommunene.
Medlemmene representerer en stemmevekt tilsvarende kommunens eierandel ved avstemning
Fra Våler: Reidar Kaabbel
Varamedlem: Kai Guttulsrød
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer i rekke
velges av representantskapet for 2 år etter forslag fra valgkomiteen. 2 av styrets medlemmer med
varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte.
Styreleders navn: Bjørn Reidar Amundsen
EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER
Movar Næring (100%)
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IKA Østfold interkommunale arkivselskap IKS
Selskapsform:
Interkommunalt selskap (IKS)
Org. nummer:
984 789 572
Stiftelsesdato:
17.06.2002
Kontaktperson:
Vigdis Bjørnstad
Adresse:
Glengsgaten 38, Sarpsborg rådhus/pb. 237, 1702 Sarpsborg
Telefon:
69 11 62 49
ika.ostfold@sarpsborg.com
E-post:
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Viken fylkeskommune (43,1%), Aremark kommune (0,21%), Aurskog-Høland kommune (2,51 %),
Halden kommune (4,69 %), Hvaler kommune (0,69 %), Indre Østfold kommune (6,8 %, Lillestrøm
kommune (13,23 %), Marker kommune (0,54 %), Moss kommune (7,36 %), Nordre Follo
kommune (8,78 %), Rakkestad kommune (1,24 %), Råde kommune (1,13 %), Sarpsborg kommune
(8,40 %), Skiptvet kommune (0,58 %), Vike fylkeskommune (43,01 %), Våler kommune (0,83 %)
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver:
 Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige for
offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål.
 Bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner
for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet.
 Drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål.
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Representantskapet består av en representant fra hver deltakerkommune med personlig
varamedlem.
Fra Våler; .
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ett medlem med personlig vara velges av- og
blant de ansatte i selskapet.
Styreleders navn: Sigmund Vister, Sarpsborg kommune
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Krapfoss Industrier AS (Kias AS)
Selskapsform:
Aksjeselskap (AS)
Org. nummer:
917 401 691
Stiftelsesdato:
17.12.1975
Kontaktperson:
Tor Arne Syversen
Adresse:
Vålerveien 65, 1597 Moss/Pb. 469, 1502 Moss
Telefon:
69 20 58 50
kias@kias.as
E-post:
www.kias.as
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Aksjekapitalen er NOK 670 000 fordelt på 670 aksjer à NOK 1 000.
Aksjefordelingen er som følger: Moss Rotaryklubb (64,17 %), Moss kommune (33,44 %), Våler
kommune (2,38 %)
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Selskapet har til formål gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag
for attføring av yrkeshemmede.
Selskapet kan også gi tilbud om varig sysselsetting av yrkeshemmede.
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Alle eierne inviteres til generalforsamling.
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
Styret velges av generalforsamlingen og består av 4-6 medlemmer samt 2 varamedlemmer i
rekkefølge. Selskapet har en valgkomité. Styremedlemmene velges for 2 år. Fra Våler
kommune:
Våler kommune har for tiden ingen invalgt i styret til Krapfoss Industrier AS.
Styreleders navn: Jan Erik Edvardsen
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Personalpartner AS
Selskapsform:
Aksjeselskap (AS)
Org. nummer:
958 077 734
Stiftelsesdato:
10.07.1990
Kontaktperson:
Ann-Monica Strømme Borhaug
Adresse:
Carlbergveien 5, 1526 Moss/Pb. 582, 1522 Moss
Telefon:
69 26 90 01
@personalpartner.no
E-post:
www.personalpartner.no
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Aksjekapitalen er NOK 110 000 fordelt på 55 aksjer à NOK 2 000. Aksjefordelingen er som følger5:
Moss kommune (78,18 %), Råde kommune (12,73 %), Våler kommune (9,09 %).
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Selskapets formål er å legge til rette for en aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor
det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen.
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning. Eventuelle overskudd skal
forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den videre drift.
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Våler kommune møter i generalforsamlingen. Representant Våler kommune: Reidar Kaabbel
Vararepresentant:
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
Styret har 5 (4 vara) medlemmer.
Medlem fra Våler: . Varamedlem:.
Styreleders navn: Morten Grønli
5 Pr. 16.12.2015
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Mosseregionens næringsutvikling AS
Selskapsform:
Aksjeselskap (AS)
Org. nummer:
990 667 497
Stiftelsesdato:
26.10.2006
Kontaktperson:
Yngvar Trandem
Adresse:
Strandgata 10, 1531 Moss
Telefon:
69 20 87 11/917 75 556
post@mrnu.no
E-post:
www.mrnu.no
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Aksjekapitalen er NOK 146 000 fordelt på 146 aksjer. Aksjefordelingen er som følger:
Moss Industri- og næringsforening (34,24 %), Moss kommune (25,34 %), Moss Havn KF (17,12 %),
Sparebank 1 Østfold Akershus (16,43 %), Våler kommune (2,73 %), Råde kommune (4,10 %)
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre balanse og
mangfoldig utvikling av Mosseregionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter
bl.a aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter.
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Våler kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører.
Vedtektenes § 9: Selskapets eiere avholder eiermøter/dialogmøter i forkant av ordinær
generalforsamling og minst ytterligere ett eiermøte årlig.
Vedtektenes § 12: Eierkommunenes kontrollutvalg/revisor gis rett til innsyn i aktuelle
dokumenter i selskapet.
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
Styret består av 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Styreleders navn: Kristian Oppegaard
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Østfold Energi AS
Selskapsform:
Aksjeselskap (AS)
Org. nummer:
879 904 412
Stiftelsesdato:
27.05.1998
Kontaktperson:
Oddmund Kroken
Adresse:
Kalnesveien 5, 1712 Grålum
Telefon:
69 11 25 00
post@ostfoldenergi.no
E-post:
www.ostfoldenergi.no
Nettadresse:
EIERE (og evt. eierandeler)/DELTAKERE
Aksjekapitalen er NOK 70 mill. fordelt på 70 000 aksjer à NOK 1 000. Aksjefordelingen er som
følger:
Viken fylkeskommune (50,0 %), Sarpsborg kommune (14,28 %), Halden kommune (7,14 %), Moss
kommune (7,14 %), Indre Østfold kommune (11,39 %), Fredrikstad kommune (4,28 %), Aremark
kommune (1,42 %), Marker kommune (1,42 %), Skiptvet kommune (1,42 %), Våler kommune (1,42
%), Andre (0,09 %).
STYRINGSDOKUMENT
 Aksjonær-/eieravtale
 Oppdragsbeskrivelse/driftsavtale
 Vedtekter/selskapsavtale
 Etiske retningslinjer
 Styreinstruks
 Varslingsregler
 Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder
 Strategiplaner
SELSKAPETS FORMÅL
Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt
bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.
Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse,
samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.
Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.
EIER-/STYRINGSORGAN (og evt. antall representanter fra Våler og navn på disse)
Til generalforsamlingen i 2015 møtte ordfører Reidar Kaabbel.
STYRET (ant medlemmer og varamedlemmer samt styreleders navn)
Styret har 14 medlemmer hvorav 4 av styrets medlemmer er valgt av- og blant selskapets ansatte.
Styreleders navn: Ane Sofie Tømmerås
EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER
Østfold Energi Vindkraft AS 100 %, Nivla Kraft AS (72,98 %), Ngk Utbygging AS (25,0 %), Beyonder
AS (4,60 %), Becour AS (15,82 %), Trollsolar Energy AS (10,01 %), Dc Sarpsborg AS (66,15 %), Ki
Våler AS (66,0 %), Smart Innovation Norway AS (7,91 %), Siso Energi AS (50,0 %), Norsus Norsk
Institutt for Bærekraftsforskning AS (16,66 %), Borgund Servicesenter AS (29,0 %)
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