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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 
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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) 
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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 
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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 
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Ringerike 

kommune 

Hvilke fordeler med KF? 

• En noe mer selvstendig organisering 

utenfor vanlig administrasjon 

• Tydeligere avgrensninger av virksomheten 

• Letter trolig omdanning til AS 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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) 
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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 
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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 
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