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OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE 
AVFALLSSELSKAP, - SPØRSMÅL FRA REPRESENTANTEN EINAR  SWAIG (Sol) 
 
I kommunestyrets møte 21. februar, under sak 24/13 stilte representanten Einar Zwaig (Sol) 
følgende spørsmål: 

Hva betyr formuleringen i eierstrategien "HRA kan etablere hel- eller deleide 
datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det legges til grunn at slike 
selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på̊  en tilfredsstillende måte 
ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer ikke kommer i konflikt 
med andre eierinteresser kommunene måtte ha."?  

 

Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) er eid av fem kommuner, og den overordnede 
eierstrategi skal hensynta eierinteresser i alle kommunene. Det vil derfor være enkeltsetninger 
i en uttrykt felles eierstrategi som ikke vil oppleves like relevant hos alle eierne, men som like 
fullt er nødvendige når alle eierne skal enes om en felles strategi. 

Det er viktig at en eierstrategi gir selskapet entydige mandat og klare føringer for akseptable 
handlingsrom, strategiske og faglige vurderinger fra eiers side. En eierstrategi vil ikke være 
bindende for selskapets styre, men klart tilkjennegi eiers mål og hvilke virkemidler eier ønsker 
skal benyttes. Om styret ønsker å gå imot eiers føringer, må man være beredt på å ta 
konsekvensen ved neste generalforsamling. 

I klartekst betyr formuleringen at HRA skal løse nødvendige driftsrelaterte oppgaver, for 
eksempel inntransport av avfall og bortkjøring av råvarer/avfall ved hjelp av eksisterende 
marked. Dette innebærer at oppgavene konkurranseutsettes, og at selskapet ikke skal etablere 
et eget transportselskap som en datterbedrift dersom oppgavene kan løses gjennom det 
etablerte marked/næringsliv. Dersom selskapet ser at næringslivets tilbud ikke er 
tilfredsstillende, kan man utføre oppgavene selv i kraft av etablering av et datterselskap. 

 En slik etablering må derimot ikke komme i konflikt med andre eierinteresser kommunen 
måtte ha. Med andre ord; kommunene ønsker ikke etableringer av selskaper som kommunen 
eier som kommer i direkte konflikt/konkurranseforhold til andre selskaper som kommunen 
også eier. Som eksempel; Hole og Ringerike kommune eier regionens største fellesvaskeri 



 

som også administrerer flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser). Kommunene 
ønsker ikke at HRA skal etablere et større vaskeri for på den måten å utnytte egen 
strømproduksjon antagelig på en mer regningssvarende enn å la denne gå ut på felles nett. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 

 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 


