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1/13  
POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I DESEMBER  2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Neste møte i utvalget et 16. april. kl. 15.00. 
 
Rådmannen ble bedt om å utrede blant annet følgende:  
 

1. Komme med definisjoner av privatisering og konkurranseutsetting.  
Hva er forskjellen ?  

2. Fremskaffe en oversikt over hva vi kjøper av tjenester i dag ? 
3. Fordeler/ ulemper ved de ulike driftsformene som listes opp i utvalgets formål.  

Innhente noen erfaringer fra andre 
4. Hvor effektive er vi i dag?  
5. En oversikt over hvilke rammeavtaler som er inngått i dag- og hvor langt ned i 

organisasjonen de forplikter. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen legger frem saken uten innstilling til vedtak. 
 
 
  



Ringerike 

kommune 

Driftsformer 

Kort gjennomgang av ulike driftsformer og 

aspekter knyttet til endring og etablering 

Karl Erik Steinbakk 

21.Mars 2013 



Ringerike 

kommune 

Disposisjon 

• 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens 

formålsbeskrivelse 

1. Definisjon og kjennetrekk 

2. Politisk kontroll og styring 

3. Nedbemanning og virksomhetsoverdragelse 

4. Offentlige anskaffelser 
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RK Driftsform Leverandør 



Ringerike 

kommune 

Egenregi – Definisjon 

• Vi utfører selv oppgaven med egne ansatte 

– Samme rettssubjekt (eks Ringerike kommune) 

– Annet rettssubjekt (eksempel et AS) er ikke 

egenregi 

– Kan være en mer eller mindre selvstendig 

etat/avdeling 
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Ringerike 

kommune 

Egenregi – pol. kontroll og 

styring 
• Kommunestyret er øverste styrende organ, 

valgt av de stemmeberettigede 

– Velger formannskap og medlemmer til andre 

kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg 

– Velger ordfører og ansetter rådmann 

• Rådmann iverksetter kommunestyrets 

vedtak og leder daglig drift 

22.03.2013 4 



Ringerike 

kommune 

Egenregi – Arbeidsforhold og 

virksomhetsoverdragelse 
• Egne ansatte 

• Oppsigelse krever saklig grunn 

• Nedbemanning kan skje som del av 

omorganisering, men krever en strukturert 

og godt styrt prosess 

• Oppsigelser uten godt nok grunnlag, blir 

ofte dyrt (krav om erstatning, stå i stilling, 

kostnader ved tvister etc) 

22.03.2013 5 



Ringerike 

kommune 

Egenregi – Konk. og off.ansk 

• Ingen krav til utlysning eller konkurranse 

• Selv om man flytter til ny enhet eller 

omorganiserer 

• NB: Ikke egenregi dersom man gjør 

oppgaver for et annet rettsubjekt 

– Ringerike kommune drifter IT for Hole 

– Hole må ha dette ut på konkurranse 
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Ringerike 

kommune 

Egenregi – Unntak 

• Kan være egenregi selv om annen juridisk 

enhet 

• Krav: 

– Samme kontroll som over egen avdeling 

– Hovedparten (ca 80%) av omsetningen 

sammen med eller ovenfor eier/eierne 

22.03.2013 7 

Parkdrift AS 

Krav til eierskap og styring 

Krav til omsetning 

Leverandør 



Ringerike 

kommune 

Kommunalt foretak (KF) 

• Kommuneloven kap 11 (1999) 

• Ikke selvstendig rettsubjekt 

• Ikke begrenset økonomisk ansvar for 

selskapet 

• Inngår IKKE avtaler i eget navn 
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Ringerike 

kommune 

KF – Pol. kontroll og styring 

• Underlagt kommunestyrets kontroll og ledelse 
direkte: 
– Kommunestyret beslutter opprettelse, velger styre og 

vedtekter for selskapet 

– Selskapets styre 
• Påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, 

vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre 
vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre 

• Opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i 
personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i 
vedtektene. 

• Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

– I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i 
nærmere angitte saker må være godkjent av 
kommunestyret 
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Ringerike 

kommune 

KF – Arbeidsforhold og 

virksomhetsoverdragele 
• KF’et ansetter sine egne arbeidstakere 

(styret) 

• Ansetter i kommunens navn 

– Ansatt på lik linje med andre ansatte 

– Vilkår i forhold til gjeldende avtaler mellom 

hovedsammenslutningene 

• Oppsigelser følger vanlige regler 

– Man kan ikke ansette i KF’et og nedbemanne 

andre steder. 
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Ringerike 

kommune 

KF - Konk. og off.ansk 

• Del av kommunen -> følger samme 

regelverk som kommunen 

– Kommunen trenger ikke kjøre konkurranse for 

å sette oppgaver ut til et KF 

– KF’et må følge regelverket for å anskaffe varer 

og tjenester til sin virksomhet 

22.03.2013 11 



Ringerike 

kommune 

Hvilke fordeler med KF? 

• En noe mer selvstendig organisering 

utenfor vanlig administrasjon 

• Tydeligere avgrensninger av virksomheten 

• Letter trolig omdanning til AS 

22.03.2013 12 



Ringerike 

kommune 

Viktig å merke seg med KF 

Vs intern regi 
• Ingen endring hva gjelder ansatte 

• Ingen endring hva gjelder anskaffelser og 

konkurranser 

• Ingen endring hva gjelder økonomisk 

ansvar og økonomisk risiko 

• Regulert i kommuneloven 

• Begrepsbruk i komiteens mandat 

22.03.2013 13 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html


Ringerike 

kommune 

Interkommunalt selskap (IKS) 

• Selvstendig rettssubjekt, regulert i egen lov 

• Kommuner, fylkeskommuner eller 

interkommunale selskaper kan være 

eiere/deltagere 

• Økonomisk ansvar tilsvarende eierandelen. 

• Kan normalt ikke pådra seg gjeld 

22.03.2013 14 

http://www.lovdata.no/all/nl-19990129-006.html


Ringerike 

kommune 

IKS – Politisk kontroll og 

styring 
• Kommunestyret er representert som 

eier/deltager i representantskapet 

• Representantskapet er øverste myndighet i 

selskapet 

• Representantskapet velger styre, som igjen 

velger og ansetter daglig leder. 

• Daglig leder er ansvarlig for daglig drift og 

rapporterer til styret 

• Regulert i Lov om interkommunale selskaper 
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http://www.lovdata.no/all/nl-19990129-006.html


Ringerike 

kommune 

IKS - Arbeidsforhold og 

virksomhetsoverdragelse 
• Krav for de ansatte om å bli med på 

overdragelsen 
– Hvis oppgavene eller driften kommer fra en 

selvstendig enhet, videreføres og  

– identiteten er i behold etter overdragelse 

• Samme vilkår (lønn, pensjon, øvrige 
betingelser) 

• Overdragelsen i seg selv gir ikke grunn til 
oppsigelse  
– Men mer effektiv drift i selskapet kan være saklig 

grunn til oppsigelse etter vanlige regler 

22.03.2013 16 



Ringerike 

kommune 

IKS: Konk. og off ansk 

• Overføring av oppgaver fra kommunen til 

IKS: 

– Eget rettssubjekt->konkurranse når kommunen 

skal overføre oppgaver til IKS’et 

– Men husk unntaket i egenregi 

• IKS’ets egne anskaffelser 

– Ikke direkte underlagt regelverket 

– Men kan bli sett på som et offentligrettslig organ 

(selvstendig rettsubjekt, tjener allmennheten, er 

kontrollert av offentlige organer) 
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Ringerike 

kommune 

Fordeler av utskilling 

• Løse de samme oppgavene for flere 

kommuner, kan medføre besparelser i form 

av økt effektivitet 

• Besparelsene må veies opp mot kostnader 

ved opprettelse, drift og organisering, 

overføring av ansatte og eventuelle 

nedbemanningsprosesser 
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Ringerike 

kommune 

Viktig å merke seg med IKS 

• Selvstendig rettssubjekt med egne ansatte 

• Egen økonomi, men deltagerne svarer etter 

andel 

• Ikke direkte underlagt reglene om off ansk., 

men kan være 

• Overføring av oppgaver kan medføre krav 

om konkurranse (men kan være egenregi) 

• Overføring av oppgaver, kan være en 

virksomhetsoverdragelse 
22.03.2013 19 



Ringerike 

kommune 

Konkurranseutsetting og 

anbud 
• Menes kjøp fra private aktører? 

• Kan være kjøp fra et AS eller et annet 

rettsubjekt 
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Ringerike 

kommune 

Politisk kontroll og styring 

• Ingen særskilt kontroll eller styring over 

selskapet 

• Vanlig eier kontroll/styre, eksempelvis 

gjennom generalforsamlingen i et AS, som 

igjen velger styre, som igjen ansetter daglig 

leder. 

• Den primære kontroll ligger i 

administrasjonens utføring av og kontroll 

med anskaffelser og avtaleoppfølging.  

22.03.2013 21 



Ringerike 

kommune 

Kjøp – Ansatte og 

virksomhetsoverdragelse 
• Samme regler som ved kjøp fra 

interkommunale selskaper 

• Oppgavene til en enhet, blir kjøpt fra privat 

part, videreført og identiteten bevart, har de 

ansatte krav på å bli ansatt av den private 

part. 
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Ringerike 

kommune 

Kjøp - 

Virksomhetsoverdragelse 
• Samme regler som for interkommunale 

selskaper 

• Hvis vi kjøper hele tjenesten som en 

avgrenset enhet utfører, krav på å bli 

overført 

• Krav på overføring av ansattforhold, 

påvirker prisen fra leverandør 
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Ringerike 

kommune 

Kjøp – Konk. og off ansk. 

• Følge regelverket for offentlige 

anskaffelser 
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Ringerike 

kommune 

Anbudsrunder for ideelle 

aktører 
• To aktuelle unntak for regelverket om 

offentlige anskaffelser 

– Kontrakter kan reserveres bedrifter der 

flertallet er fysisk utviklingshemmede, § 3-12 

– Forenklet regelverk for kontrakter om 

helsetjenester med ideelle organisasjoner (bare 

del 1 gjelder) § 2-1(3) 

22.03.2013 25 



Ringerike 

kommune 

Vertskommunesamarbeid 

• Overlate til en annen kommune 
– lovpålagte oppgaver 

– Myndighet til å fatte vedtak 
• Dersom ikke hindret i lovhjemmel 

• Samarbeidet definert i avtale og avtalen er rammen 
og hjemmelen for myndighetsutøvelsen 

• Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1b) 
– Grense: Ikke enkeltsaker av prinsipiell betydning 

• Vertskommunesamarbeid med nemnd (§ 28-1c) 
– Deltakerkommunene kan delegere til nemnda 

myndighet til å treffe vedtak også i saker av prinsipiell 
betydning.  

– Nemnda kan delegere til v.k. admninistrasjonen saker 
som ikke er av prinsipiell viktighet 

22.03.2013 26 



Ringerike 

kommune 

Politisk kontroll og styring 

• Ikke instruksjons- eller omgjørings-

myndighet ovenfor vertskommunen 

• Kan gi instruks om utøvelsen av den 

delegerte myndighet i saker som alene 

gjelder samarbeidskommunen. 

• Samarbeidskommunen har samme 

omgjøringsmyndighet som etter 

forvaltningsloven § 35 første ledd. 

• Grensene trekkes av avtalen 
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Ringerike 

kommune 

Stiftelser? 

• Kommunestyret fastsetter formålet 

• Selvstendig rettsubjekt 

• Ingen eiere og ingen styringsrett 

• Eiere kan opprette en rådsforsamling, jf 

stiftelsesloven 

22.03.2013 28 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

KOMMUNEADVOKATEN 
1  

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

  

V. 1.0 - torsdag, 21. mars 2013 

 

  

 

1 Innledning 
Dette er et støtteskriv for presentasjon om ulike driftsmåter holdt 21. mars 2013. Skrivet må 

sees i sammenheng med presentasjonen og er ikke en fullstendig redegjørelse av områdene 

eller problemstillingene. 

Eksemplene og drøftingen knytter seg primært til «støtte-tjenester», som eksempelvis renhold, 

IT, regnskap/økonomi, juridisk og økonomisk rådgivning eller lignende, da dette er det mest 

vanlige å vurdere å drifte på andre måter. Samme regler og samme problemstillinger gjelder i 

utgangspunktet også for «kjerne-tjenester» som vei, vann, utdanning, helsetjenester osv, med 

mindre det finnes spesielle unntak i lovverket som krever spesiell driftsform eller begrenser 

friheten til å velge andre driftsformer.  

1.1 Generelt om politisk styring og kontroll 
En forutsetning for politisk kontroll og styring er kjennskap til og kunnskap om hvilke 

selskaper kommunen eier og hva oppgavene og formålet til de forskjellige selskapene er. Dette 

kan være utfordrende. 

Viktige poenger som er generelt og som påvirker styring og kontroll er: 

- Hvordan er selskapets formål utformet 

- Eiers strategi og hvordan denne formidlet til styret 

- Sammensetningen av styret 

- Politiske diskusjoner i eller utenfor styret? Kravet om at styret skal ivareta selskapet, jf 

selskapets formål 

- Aktiv dialog mellom eier og styre 

Formelt sett er den vanlige administrasjonslinjen brutt, selskapets ledelse rapporterer direkte til 

kommunestyret eller formannskapet. Kan rådmannen havne i et dilemma med tanke på 

kunnskap om selskapets drift og ønske om å påvirke?  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper.
i
 

2 Egenregi 
NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn 

under denne behandlingen av «egenregi». 

                                                 
i
 Kommuneloven §77(5) 
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2.1 Definisjon 
Hovedregel: Samme juridiske enhet (eksempelvis Ringerike kommune). Det har ingenting å si 

hvordan organiseringen er eller hvilke avdeling virksomheten ligger under. Flyttinger og 

omorganiseringer i samme rettssubjekt, endrer ikke status til noe annet enn egenregi. 

Dersom oppgaven settes bort til et annet rettssubjekt, eksempelvis at en annen kommune 

overtar renhold for flere kommuner, er ikke renholdet lengre i egenregi for de øvrige 

kommuner og fritaket for konkurranseutsetting gjelder ikke lengre. 

Det er fortsatt egenregi selv om en avdeling er lokalisert for seg selv og i stor grad opptrer som 

egen virksomhet, med egen ledelse, forutsatt at avdelingen fortsatt er en del av organisasjonen 

den løser oppgaver for. Det at en avdeling faktisk skal tilhøre oppdragsgivers organisasjon, 

medfører trolig visse grenser for selvstendigheten, eksempelvis slik at de ansatte må ha samme 

formelle arbeidsgiver og avdelingen må være underlagt i alle fall en overordnet kontroll og 

styring.  

Unntak: Det kan også være egenregi selv om det er en annen virksomhet som utfører 

oppgavene. Merk at dette er et unntak og er normalt ikke det man karakteriserer som 

«egenregi». Unntaket er ment å dekke de situasjoner der organiseringen i praksis er svært lik 

den normale egenregi, selv om oppgavene utføres av et annet rettssubjekt. Et praktisk 

eksempel er at kommunen eier et aksjeselskap som utfører kommunens gjenvinning og 

renovasjonsoppgaver. Vilkårene for at unntaket skal være oppfylt (altså at det fortsatt regnes 

som egenregi selv om oppgavene faktisk utføres av et annet rettssubjekt som for eksempel et 

selskap), er: 

1. Oppdragsgiver (altså i vårt tilfelle Ringerike kommune) må ha kontroll på selskapet i 

tilnærmet samme grad som man kontrollerer egne enheter og etater. Normalt er eneste 

mulighet for slik kontroll at man eier alt eller det vesentlige av et selskap i tillegg til at 

man har et flertall i styret. 

2. Oppgavene selskapet utføres må i det alt vesentlige være for oppdragsgiver. Dette vil si 

at det vesentlige av selskapets omsetning (i alle fall over 80%) må stamme fra 

virksomhet man utfører i samarbeid med eller overfor den offentlige eier.  

Eksempel unntak: Dersom renovasjonsselskapet som ble omtalt ovenfor, begynner å utføre 

kommersielle tjenester, eksempelvis tar seg betalt av virksomheter for å håndtere avfall 

utover kommunens renovasjonsplikter eller utfører tjenester til andre kommuner, slik at 

dette utgjør mer enn en bagatellmessig del av inntektene, er ikke lengre 

hovedvirksomheten utført i egenregi. 

Utfordringer i avgrensingen til unntak: Hva hvis flere kommuner eier et selskap og de til 

sammen (men ikke hver for seg) har kontroll over selskapet og det til sammen (men ikke 

hver for seg) utgjør det vesentlige av omsetningen? Er det da egenregi for alle?? Hva hvis 

en kommune eier det vesentlige og har det vesentlige av omsetningen, men en annen 

mindre kommune eier en liten del og har en liten del av omsetningen; er det da egenregi 

også for den mindre kommunen? Trolig er disse eksemplene også egenregi, men hvorvidt 

det er en grense for hvor mange rettssubjekter som kan være eiere eller krav til faktisk og 

reell kontroll for den enkelte, har vært og trolig fortsatt er noe uklart rent juridisk.   

2.2 Politisk styring 
Ingen nærmere drøftelse her, da dette er «normalsituasjonen». Henviser til kommunelovens 

kap 2 og 4. 
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2.3 Arbeidsgiver/arbeidstaker 
Normale regler for ansatte gjelder. De ansatte har et oppsigelsesvern som betyr at oppsigelse 

krever «saklig grunn». 

«Nedbemanning» er det samme som oppsigelser, der den saklige grunnen for oppsigelsene ofte 

er knyttet til markedstilpasning og effektivisering. For at oppsigelser skal være saklig må det 

kunne pekes på en situasjon hos arbeidsgiver, der en nedbemanning vil være fornuftige og 

saklige for å oppnå visse endringer relatert effektivisering og besparelser. Videre vil 

saklighetskravet dekke prosessen som har vært gjennomført, utvelgelsen av hvem som blir sagt 

opp og muligheter for omplassering, samt en skjønnsmessig interesseavveining mellom de 

gevinster man oppnår i forhold til påvirkningen for den enkelte oppsagte.  

Det skal lite til for at en oppsigelse ikke lengre er saklig, hvis man ikke følger de formelle 

kravene til hvordan slike prosesser skal gjennomføres. Derfor bør alle slike prosesser ivaretas 

og ledes av personer med høy kompetanse og erfaring på området med meget god kjennskap til 

det aktuelle regelverk.   

2.4 Konkurranse og offentlige anskaffelser 
Reglene om offentlige anskaffelser og krav til konkurranse og utlysning, gjelder ikke for 

egenregi. Uavhengig av hvor store volum det «omsettes for», er det altså ingen krav til 

konkurranse eller utlysning. 

 

3 Kommunalt foretak (KF) 
3.1 Definisjon 
Et kommunalt foretak er en del av kommunen og tilhører samme rettssubjekt som 

kommunen.
ii
 Et KF er altså ikke et selvstendig rettssubjekt med selvstendig ansvar for drift og 

økonomi (som for eksempel at AS er).  

Et kommunalt foretak er altså en del av kommunen og kommunen er ansvarlig for selskapets 

forpliktelser. Selskapet er med dette en del av kommunens økonomi og budsjetter. Dette i 

kontrast til et aksjeselskap som er et selvstendig rettssubjekt med selvstendig ansvar for egen 

økonomi og egen drift. Videre inngår ikke selskapet egne avtaler, men har fullmakt til å inngå 

avtaler i kommunens navn innenfor virksomhetsområdet. 
iii

 

Hva er forskjellen på drift i et KF og drift i egne avdelinger, da det er mulig å delegerer en 

stor grad av selvstendig ansvar og drift til en avdeling eller enhet? 

I og med at styret, jf ovenfor, får fullmakt til å håndtere alle saker som er underlagt selskapet 

virksomhet, kan enkelte beslutningsprosesser kanskje gå raskere og man kan muligens i 

praksis oppnå en mer rendyrking av oppgaver og en tydeligere avgrensning til kommunens 

øvrige drift. Rådmannen kan for eksempel ikke instruere styret, men kan beordre at enkelte 

saker ikke iverksettes før kommunestyret har behandlet saken.  

Det er gitt regler for hva som gjelder dersom et KF opptrer utenfor sin fullmakt.
iv

 

                                                 
ii
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/19971998/otprp-nr-53-1997-98-

/7/3/2.html?id=303599 

iii
 Kommuneloven § 73 

iv
 Avtalen eller forpliktelsen er ikke bindende for kommunen DERSOM medkontrahenten visste eller burde visst 

at KF’et ikke hadde nødvendig fullmakt, jf Kommuneloven §74 
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Det vil trolig være lettere å omdanne et KF til et AS, enn å opprette et nytt AS og sette ut 

virksomheten til en avdeling.  

3.2 Politisk kontroll og styring 
KF’et opprettes av og er underlagt kommunestyret. Kommunestyret velger et styre og 

bestemmer selskapets vedtekter. Det er gitt nærmere regler for styrets sammensetning.
v
 Styret 

velger og ansetter daglig leder. 

Lovgiver har definert følgende myndighet til styret:  

«Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og 

dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer 

fastsatt av kommunestyre eller fylkesting. 

2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til 

å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i vedtektene. 

3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.»
vi
 

Rådmann har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmann kan likevel instruere 

foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet 

saken.
vii

 

 

3.3 Ansatte 
De ansatte i et kommunalt foretak vil være kommunale tjenestemenn og ansatt i kommunen. 

Forhold mellom arbeidstakerne og arbeidsgivere vil reguleres av de fellesavtaler som inngås 

mellom hovedsammenslutningene innenfor kommunesektoren. Offentlighetsloven og 

forvaltningsloven vil gjelde for det kommunale foretaket. 

Vanlige regler vil gjelde med normalt oppsigelsesvern. Opprettelse av en ny stilling i et KF 

med en ny ansatt, for så å legge ned en tilsvarende stilling et annet sted i organisasjonen, vil 

ikke være saklig grunnlag for oppsigelse. 

Dersom KF’et over tid drifter mer effektivt, slik at noen stillinger blir overflødig, kan dette gi 

grunnlag for nedbemanning, men forutsatt at alle krav til slike prosesser følges. 

3.4 Konkurranse og offentlig anskaffelser 
Ingen forskjeller i forhold til organisering i egne enheter.  

KF’et må følge regelverket ved egne anskaffelser, da disse skjer i kommunens navn. 

Kommunen trenger ikke ha oppgaver ut på konkurranse for å flytte drift til et KF. 

 

4 Interkommunalt selskap 
4.1 Definisjon 
Interkommunale selskap er regulert av egen lov (Lov om interkommunale selskaper) og 

eiernes ansvar er begrenset til eierandel. Det vil si at hvis vi som kommune eier 60% av et 

                                                 
v
 Kommuneloven § 65 

vi
 Kommuneloven § 67 

vii
 Kommuneloven § 72 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990129-006.html
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interkommunalt foretak, er vi også ansvarlig for 60% av selskapets totale økonomiske 

forpliktelser. 

Selv om selskapet er eget rettssubjekt, kan det ikke ta opp lån med mindre særskilt 

godkjenning til dette er gitt. 

 

Hvorvidt kommunen må konkurranseutsette oppgavene som skal legges til det interkommunale 

selskapet, beror på om selskapet kan karakteriseres som egenregi, jf unntaket redegjort for 

ovenfor, eller ikke. 

 

4.2 Politisk styring og kontroll 
Kommunestyret skal vedta en selskapsavtale ved stiftelse av et interkommunalt selskap som 

skal omhandle selskapets vesentlige forhold.  

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er 

selskapets øverste myndighet og behandler blant annet selskapets regnskap, budsjetter, 

økonomiplan og valg av styre.
viii

 

Styret velger og ansetter en daglig leder, som har hovedansvaret for den daglige driften av 

selskapet. 

Det skal foreligge en selskapsavtale som selskapet er bundet av og må forholde seg til. 

Kommunestyret skal godkjenne selskapsavtalen før stiftelse. Endringer vedtas i 

representantskapet. Selskapsavtalen skal inneholde de vesentlige forhold ved selskapet.
ix

   

Kommunestyret har kontroll i form av eierskap og påvirkning gjennom representantskapet, 

tilsvarende deltagere i private selskaper med delt ansvar (DA) eller ansvarlig selskap (ANS).  

4.3 Ansatte og virksomhetsoverdragelse 
Dersom oppgavene eller virksomheten som skal overføres til et interkommunalt selskap, 

kommer fra en «selvstendig enhet», regnes overdragelsen som en «virksomhetsoverdragelse». 

Kravene til hva som utgjør en slik selvstendig enhet, er likevel små. Overføring av en 

administrativ enhet (eller underenhet) med bestemte oppgaver vil vanligvis kunne anses som 

en virksomhetsoverdragelse. 

Dersom overføringen av oppgaver karakteriseres som en virksomhetsoverdragelse, har de 

ansatte innenfor enheten krav på å «bli med» på overdragelsen og blir dermed ansatt i det 

interkommunale selskapet etter overdragelsen. 

Nærmere om vilkårene for virksomhetsoverdragelse:
x
 

I tillegg til at det skal være snakk om oppgaver ivaretatt av en selvstendig enhet, er det et krav om at 

identiteten til den aktuelle enheten består etter virksomhetsoverdragelsen: 

- er aktivitetene som utføres i det vesentlige de samme før og etter overdragelsen? 

- overføres eiendomsrett eller disposisjonsrett til fast eiendom (lokaler)? 

                                                 
viii

 Se Lov om IS §7 - § 10. 

ix
 Lov om IS § 4: Minimum: selskapets foretaksnavn, angivelse av deltakerne, selskapets formål, den kommune 

der selskapet har sitt hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre 

ytelser overfor selskapet, den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange 

medlemmer den enkelte deltaker oppnevner og annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. 

x
 Hentet fra KS sin veileder om selskapsutskilling pkt 9.1 

http://www.ks.no/PageFiles/3387/veileder%20selskapsutskillelse.pdf
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- i hvilken grad overføres eiendomsrett eller disposisjonsrett til utstyr (løsøre)? 

- i hvilken grad overføres arbeidstakere? 

- i hvilken grad overføres avtaler, immaterielle goder m.v.? 

- i hvilken grad er kundekretsen , mao. adressatene for virksomhetens oppgaver, de samme? 

- er det noe opphold i driften (fra kommunen driver virksomheten  

til Selskapet driver virksomheten)?  

 

 

Et av kriteriene til om en ansatt har krav på å bli med i overdragelsen og beholde stilling i det nye 

selskapet, er altså hvor mange ansatte som er del av virksomhetsoverdragelsen. Dette kan synes 

noe rart, men har vært lagt til grunn av Høyesterett
xi

 

 

En virksomhetsoverdragelse gir aldri i seg selv noen saklig grunn til oppsigelse.
xii

 De ansatte må 

derfor gis rett til å overføres alle som en og så må selskapet i ettertid vurdere om de har grunnlag 

for å effektivisere driften og dermed nedbemanne. Dette blir en normal nedbemanning etter 

vanlige regler og oppsigelsen må være saklig. 

 

Det er knytte krav til hvordan en virksomhetsoverdragelse skal gjennomføres, blant annet med 

drøftingsmøter med de tillitsvalgte.
xiii

 

 

Spørsmålet om noe er en virksomhetsoverdragelse, kan by på utfordringer, og må vurderes i 

hvert enkelt tilfelle.   

 

4.4 Om konkurranse og offentlige anskaffelser 
Det interkommunale selskapet er ikke i seg selv direkte underlag lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, men kan allikevel være forpliktet til å følge reglene da regelverket også omfatter 

«offentligrettslige organer». Dette er organer eller virksomheter som er organisert som egne 

rettssubjekter, slik et interkommunalt selskap er, og som står i et nært tilknytningsforhold til 

det offentlige. Begrunnelsen for at slike virksomheter omfattes, er blant annet å hindre at andre 

hensyn enn rent forretningsmessige kan påvirke virksomhetens valg av leverandører. 

For å omfattes av reglene kreves det at organet tjener allmennhetens behov og at det ikke er 

av industriell eller forretningsmessig karakter. Organet må videre være et selvstendig 

rettssubjekt og i hovedsak være kontrollert eller finansiert av andre offentlige 

myndigheter eller offentligrettslige organer. 

En nærmere redegjørelse av disse vilkårene finnes i departementets veileder. 

 

5 Anskaffelser fra andre selskaper 
5.1 Definisjon 
Her tenkes at kommunen kjøper varer og tjenester fra andre selskapsformer, eksempelvis 

aksjeselskaper (AS’er).  

                                                 
xi

 Rt 2001 s. 248 – Olderdalen dommen 

xii
 Aml § 16-4 

xiii
 Jf, aml § 16-5 og § 16-6 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-offentlige-anskaffelser/2.html?id=696168
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5.2 Politisk kontroll og styring 
Normal selskapsrettslig styring. Dersom man eier hele eller deler av selskapet, må styringen 

utføres gjennom påvirkning og valg av styre gjennom generalforsamlingen. Styret velger så 

daglig leder som rapporterer jevnlig til styre vedrørende selskapets drift. 

Dersom kommunen ikke er eier i selskapet, er det ingen formelle kanaler for selskapsrettslig 

styring, men andre virkemidler kan tenkes som for eksempel uformell dialog. 

5.3 Ansatte og virksomhetsoverdragelse 
Samme regler som for drøftingen av IKS’er ovenfor. 

5.4 Om konkurranse og off. anskaffelser 
Samme regler som for drøftingen av IKS’er ovenfor. 

 

6 Reserverte kontrakter 
I henhold til foa § 3-12 første setning, første ledd kan oppdragsgiver begrense konkurransen til 

virksomheter der flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede. Av andre ledd følger et 

kumulativt vilkår, nemlig at arten eller omfanget av de ansattes funksjonshemming innebærer 

at de ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. 

Det er trolig også anledning til å spesifisere graden av funksjonshemming som man reserverer 

for. 

 

Ideelle organisasjoner:
xiv

 

For kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon er oppdragsgiver 

ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III. Dersom kontrakten overstiger 

terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder likevel § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske 

spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater). Tilsvarende unntak gjelder for 

kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som 

omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 61 

om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, selv om tjenesten ikke leveres av en ideell organisasjon. 

 

 

7 Vertskommunesamarbeid 
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
xv

 

Dette er regulert i kommuneloven kap 12A 

Det er to typer samarbeid som kan inngås: 

1. Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1b) 

2. Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (§ 28-1c) 

Dersom man velger pkt 2 kan deltakerkommunene delegere til nemnda myndighet til å treffe 

vedtak også i saker av prinsipiell betydning. Dette skal skje ved at kommunestyrene eller 

                                                 
xiv

 Forskrift om offentlige anskaffelser, § §2-1(3) 

xv
 Kommuneloven § 28-1b 
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fylkestingene selv delegerer samme kompetanse til nemnda. Nemnda kan delegere til 

vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning.
xvi

 

Kommunestyret eller andre organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller 

omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd fra samarbeidskommunene til vertskommunen, 

men en samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere 

Hver av deltakerne skal være representert med to eller flere representanter i nemnda. Nemnda 

velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder. Det kan avtales at ledervervet skal gå på 

omgang mellom deltakerne. Nærmere regulering av dette skal fremgå av avtalen.
xvii
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xvi

 Kommuneloven 28-1c(3) 

xvii
 Kommuneloven 28-1c(4) 


