
 

 

Rutine for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring. 
 
1.  De valgte representantenes roller  
a) De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv 

deltakelse i selskapenes eierorgan.   
b) I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes 

styreinstruks (eierkrav). 
c) Der det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en 

fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. 
d) I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller 

formannskapet instruere representantene. 
 
2.  Politiske avklaringer i forkant av møter i selskapene 
De valgte representantene fra Randaberg kommune skal ha anledning til å få en eventuell 
politisk avklaring i forkant av møter i selskapene. Det gjelder alle saker, både av generell 
karakter og i saker av uvanlig art eller stor betydning spesielt. Avklaringene skjer på følgende 
måte: 
 
Tabell 5. Politiske avklaringer i forkant av møter i selskapene  
Innmelding av sak Avklaring Tilbakemelding 
Representanten melder 
inn sak til ordføreren 
senest fredag før 
formannskapet. 

Ordfører er ansvarlig for 
nødvendig avklaring. Ordfører 
skal i slike saker så langt som 
mulig søke kontakt med 
partienes gruppeledere og 
rådmannen. 
 

Blir eventuelt sak i åpen eller 
lukket møte i formannskapet. 
Formannskapet foretar den 
nødvendige avklaring og skal 
motta tilbakerapportering. 
 

Representanten melder 
inn hastesak til ordfører. 

Ordfører er ansvarlig for 
nødvendig avklaring. Ordfører 
skal i slike saker så langt som 
mulig søke kontakt med 
partienes gruppeledere og 
rådmannen. 
 

Ordfører gir svar til 
representanten. Svaret er 
kommunens råd / syn på saken. 

Representanten melder 
spørsmål om en sak til 
oppklaring.  

Sekretariatsfunksjon hos 
rådmannen (fast kontakt). 
 
 
 

Rådmannen gir svar. 

 
 
 
 



 
 
 
 
3. Rapportering og utvikling av eierstrategien for Randaberg kommune 
Det etableres en rutine for et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra de viktigste 
selskapene skal samles og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i 
strategi og/eller tiltak i forhold til enkelt selskaper skal behandles i dette møtet. 
 

a) Kommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av kommunestyret. 
b) Årsrapport og årsregnskap fra selskapene legges frem for kommunestyret. 
c) Ett av kommunestyrets møter forbeholdes eierstyring. Her vektlegges 

følgende punkter: 
• utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall 
• risiko og fremtidsutsikter 
• behov og ønsker om mulige endringer og tiltak   

 
4. Administrativ støtte og koordinering 
Rådmannen vil bistå de folkevalgte representantene. Med det menes det at rådmannen vil 
være behjelpelig med: 
 

a) å gi en oversikt over selskapene med tilhørende vedtekter, selskapsavtaler, 
tjenesteavtaler og lovverk som holdes à jour. 

b) å etablere en kontaktrutine med administrasjonen i de øvrige eierkommunene, med 
vekt på selskaper av stor betydning for kommunen.  

c) å yte en administrativ sekretariatsstøtte til de valgte representantene for å assistere 
ordfører i forhold til faglige forhåndsavklaringer. 

 
5. Styresammensetning 

a) Eierne samarbeider om å definere selskapets behov for kompetanse, kapasitet og 
egenart i styret.     

b) Styret søkes sammensatt slik at selskapets behov er ivaretatt på en optimal måte.
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