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Sammendrag 

Bestilling  Formål og problemstilling 

Kontrollutvalget vedtok 

10. mai 2022 (sak 

36/22) at Viken 

kommunerevisjon IKS 

skal gjennomføre en 

eierskapskontroll av 

Kongsberg 

Tomteselskap AS 

 Undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine 

eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med 

formålet til selskapet. 

Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god 

eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til 

styring av selskapet? 

 Delproblemstillinger 

 1. Har kommunen utarbeidet og jevnlig reviderer styringsdokumenter 
for selskapet? 

2. Sikrer kommunen god sammensetning og nødvendig kompetanse i 

styret? 

3. Er det etablert faste møtepunkter mellom tomteselskapet og 
kommunen? 

 
Om Kongsberg Tomteselskap AS  

Kongsberg Tomteselskap AS ble stiftet i 1965 og Kongsberg kommune eier alle aksjene i selskapet. 

Selskapet har 5 ansatte i full stilling og hadde i 2021 lønnskostnader på om lag 6,4 millioner kroner. 

Selskapet ble i 2015 organisert som et konsern, og består per 31. desember 2021 av morselskapet, seks 

heleide datterselskaper og to tilknyttede selskaper.  

Tomteselskapet hadde et positivt årsresultat samtlige år i perioden 1999 – 2012. Etter 2015 har selskapet 

i varierende grad hatt et positivt årsresultat. Resultatet var negativt årene 2016, 2017, 2019 og 2021, og 

positivt i 2018 og 2020. I perioden 2015 – 2021 er egenkapitalen redusert med om lag 3o prosent, fra 28.9 

millioner i 2015 til 20,4 millioner i 2021 for konsernet. I samme periode er selskapets gjeld økt med om 

lag 47 prosent fra 32,9 millioner i 2015 til 48,4 millioner i 2021. I kontradiksjonsrunden trekker 

tomteselskapet fram at konsernregnskap ble innført som prinsipp for regnskapsavleggelsen fra og med 

årsregnskapet 2019. Regnskapstallene for perioden 2014 – 2018 er derfor ikke direkte sammenlignbare 

med tallene for 2019 – 2021. Til dette vil revisjonen kommentere at både det ordinære årsregnskap ført 

fram til 2018 og konsernregnskap ført etter 2018 bør gi et korrekt bilde av den totale virksomheten 

selskapet driver, uavhengig av organisering. 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK002 Standard for eierskapskontroll". 

Informasjonen som er presentert i denne rapporten er innhentet gjennom dokumentanalyse, analyse av 

statistikk og intervjuer.  
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Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er i hovedsak utledet fra følgende kilder, jf. kapittel 3: 

• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 

• Kommuneloven 

• KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 

• NUES (2021) Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

• OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i selskaper med statlig eierandel 

• Kommunens eierskapsmelding 

REVISJONENS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Kommunens eierskapsmelding legger et godt grunnlag for eierstyring av selskapet, men utyper i 
liten grad kommunens formål med eierskapet 

Kommunen har utarbeidet en eierskapsmelding som i all hovedsak er i tråd med kommunelovens 

minimumskrav, og som skal revideres hvert andre år. Eierskapsmeldingen stiller klare krav til både 

kommunen som eier og til selskapene på overordnet nivå, og inneholder en oversikt over selskapene i 

tråd med kommunelovens krav. Den gjengir også formålet til selskapene fra vedtektene, men den 

utdyper ikke hva som er kommunens formål med eierskapet. Kommunen gjør heller ikke en vurdering 

av om selskapene fyller sin hensikt etter det formålet kommunen har med selskapet. Den legger 

dermed et godt grunnlag for en åpen, forutsigbar og langsiktig eierstyring av selskapene på overordnet 

nivå, men legger i liten grad føringer som er tilpasset det enkelte selskap.  

Når det gjelder Kongsberg Tomteselskap AS spesielt, inneholder eierskapsmeldingen i all hovedsak kun 

overordnet informasjon om selskapet. Kommunedirektørens saksframlegg er imidlertid mer utfyllende, 

men det kommer ikke fram av verken eierskapsmeldingen eller saksframlegget til kommunedirektør 

hva som er kommunens formål med å eie selskapet og det gjøres ikke en vurdering av om selskapet 

fyller sin hensikt.  

Kommunen mangler en eierstrategi med mål for selskapet 

Kommunen har ikke utarbeidet en eierstrategi med mål for selskapet, som presenteres i 

eierskapsmeldingen i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (sak 29/13) og 

eierskapsmeldingen. Manglende etterlevelse av kommunestyrets vedtak kan forklares med at det er 

satt av lite ressurser til eierstyring i kommunen. Revisjonen mener at det prinsipielt sett er uheldig at 

kommunestyrets vedtak om å utarbeide eierstrategier ikke er etterlevd i praksis. Revisjonen mener 

imidlertid det er positivt at selskapet selv har utarbeidet en strategi som er revidert for periodene 2015 – 

2018 og 2018 – 2022 og at selskapet nå er i gang med å revidere denne på nytt for perioden 2023 – 2026. 

Kongsberg Tomteselskap AS har ifølge selskapets strategi og rapportering til kommunen i forbindelse 

med generalforsamling lenge hatt som mål å øke inntjeningen/resultatene og dermed bygge opp 

egenkapital. Ifølge strategien er økt inntjening og økt egenkapital en sentral målsetning for selskapet og 

avgjørende for å oppnå selskapets vedtektsfestede formål. I perioden 2015 – 2021 har likevel 

resultatene variert betydelig fra år til år og selskapets egenkapital har som følge av dette blitt redusert 

med om lag 30 prosent fra 28,8 millioner i 2015 til 20,4 millioner kroner i 2021. I samme periode er 

selskapets gjeld økt med om lag 47 prosent fra 32,9 millioner i 2015 til 48,4 millioner i 2021. Per 2021 har 
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selskapet utfordringer knyttet til blant annet lavt antall salgsklare tomter samt komplekse og 

tidkrevende planprosesser. Selskapet mener selv å ha kontroll. På bakgrunn av variabel inntjening og 

redusert egenkapital i perioden 2015 – 2021 og dermed manglende måloppnåelse mener revisjonen 

likevel at eier bør vie dette området mer oppmerksomhet i eierstyringen og i strategiarbeidet. Betydelig 

risiko i markedet kombinert med variable resultater og redusert egenkapital kan på sikt svekke 

selskapets økonomiske handlekraft og redusere muligheten for å nå fastsatte mål.  

Blant annet som følge av pandemien har kommunen foreløpig ikke fulgt opp kommunestyrets vedtak 

10. februar 2021 (sak 16/21) om å utrede selskapets rolle som samfunnsaktør. Revisjonen mener det er 

viktig at kommunestyrets vedtak og forutsetninger følges opp og at arbeidet med oppfølgingen av 

vedtaket ses i sammenheng med arbeidet med en eierstrategi for selskapet. 

Det kan stilles spørsmål ved om alle aktiviteter som selskapet gjennomfører er innenfor det 
vedtektsfestede formålet 

Ifølge vedtektene har tomteselskapet som formål å kjøpe, utvikle og selge tomter til bolig- og 

næringsformål (§2). Det går også fram av vedtektene at selskapet skal drive etter sunne 

forretningsmessige prinsipper (§3). Av eierskapsmeldingen går det videre fram at selskapet både har et 

finansielt og et politisk formål. Et eksempel på sistnevnte er at tomteselskapet kjøper, utvikler og selger 

tomter i områder som ikke er økonomisk interessant for private aktører.  

Etter revisjonens vurdering er vedtektene i all hovedsak hensiktsmessige så lenge eier ønsker at 

selskapets virksomhet skal være avgrenset til å kjøpe, utvikle og selge tomter. I tillegg til kjøp, utvikling 

og salg av tomter har tomteselskapet imidlertid de siste årene blant annet bidratt med å etablere en 

klatrepark på Gamlegrendåsen skole (grunnareal og 99-årig bruksrett), aktivitetspark Gamlegrenåsen 

Nord (grunnareal, opparbeidelse og møblering) og rehabilitering av kunstgressbaner. Selskapet har 

også bidratt med planlegging, prosjektering, entrepriseinnhenting og masser til ny akebakke ved 

Madsbakken skole, masser til å utforme terreng rundt fotballbane og tilrettelegge for BMX, 

treningsapparater mv. ved Eilertsløkka idrettsbane og opparbeidelse og tilrettelegging av skiløyper og 

turstier. Av kontradiksjonsrunden kommer det fram at flere av disse tiltakene følger av 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner. Øvrige tiltak kan ifølge selskapet ses på som et «mykt» 

utbytte til eierne og dermed samfunnet og viser at selskapet ønsker å ta samfunnsansvar og være en 

samfunnsutvikler.  

Etter revisjonens vurdering kan det stilles spørsmål ved om aktiviteter som ikke direkte kan knyttes til 

kjøp, utvikling og salg av tomter knyttet til egne prosjekter eller tilhørende reguleringsplaner faller inn 

under selskapet vedtektsfestede formål.  

Det er styrets ansvar å sørge for at selskapets virksomhet er i samsvar med formålet og øvrige 

styringsdokumenter. Dersom eier ønske at selskapet skal drive med andre aktiviteter enn kjøp, utvikling 

og salg av tomter, bør dette presiseres i formålet i vedtektene og i øvrige styringsdokumenter, slik at det 

går klart fram av vedtektene hvilken virksomhet selskapet skal drive.  
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Kongsberg kommune har i liten grad satt krav til rapportering fra selskapet 

Kongsberg kommune har i liten grad satt krav til rapportering fra selskapet. I henhold til 

eierskapsmeldingen er det et krav at selskapet skal rapportere gjennom årsrapport og 

generalforsamlingen, men det er ikke stilt krav eller forventninger til innholdet i rapporteringen. 

Selskapet utarbeider en egen rapport om sin virksomhet (informasjon til konsernregnskapet), som 

behandles på generalforsamlingen og som legges fram for formannskapet. Informasjonen legges 

imidlertid ikke fram for kommunestyret.  

Etter revisjonens vurdering er rapporteringen fra selskapet i tråd med det som eier forventer i 

eierskapsmeldingen. Kommunen bør imidlertid vurdere å stille krav til innholdet i rapporteringen fra 

selskapet knyttet til blant annet måloppnåelse samt eventuelle risikofaktorer og tiltak. Kommunen bør 

også vurdere å legge fram informasjonen for kommunestyret, slik at kommunestyret kan få årlig 

informasjon om tilstanden i selskapet.  

Kommunens valgkomite er ikke benyttet ved valg av det sittende styret 

Kommunen har ikke vedtektsfestet ordningen med valgkomite, men det framgår av 

eierskapsmeldingen at tomteselskapets styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen etter 

innstilling fra en valgkomite. Kommunen har også utarbeidet en instruks for valgkomite og opprettet en 

valgkomite, men denne ble ved en inkurie ikke tatt i bruk ved valg av styremedlemmer til Kongsberg 

Tomteselskap AS i 2022. Det innebærer at dagens styre ble politisk sammensatt i etterkant av valget i 

2019 og at hele styret ble gjenvalgt på generalforsamlingen i 2022, uten at den oppnevnte valgkomiteen 

var involvert. Revisjonen har fått opplyst at det skal gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling 

for å sikre at valg av styret gjennomføres i tråd med ny instruks. På bakgrunn av at valgkomiteen og ny 

instruks ikke er tatt i bruk enda, har kommunen foreløpig ikke definert hva slags kompetanse det er 

behov for og det foreligger ingen begrunnelse for valg av styremedlemmer. Både ordfører og styret 

selv mener imidlertid at styret har god og relevant kompetanse.  

Det er en viktig oppgave for eier å sikre at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset selskapets formål 

og virksomhet, og at styret har komplementær kompetanse og erfaring. For å sikre dette bør 

kommunen definere hva slags kompetanse og kapasitet det er behov for i styret og sørge for at valg av 

styremedlemmer skjer etter fastsatt instruks. For å sikre kontinuitet bør rekruttering til styret foregå slik 

at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig. Kommunen bør også vurdere å vedtektsfeste bruk av 

valgkomite ved valg av styremedlemmer til selskapet.  

Styret har utarbeidet en styreinstruks og en årlig plan, men har ikke utarbeidet en egen årsrapport og 
sender ikke over resultater av egenevaluering til valgkomiteen 

Etter revisjonens vurdering er det positivt at styret i 2021 har utarbeidet en styreinstruks, som legger et 

godt grunnlag for forvaltningen av selskapet. Styret har også fastsatt en årlig plan for sitt arbeid og har 

evaluert seg selv, men styret har ikke utarbeidet en årsrapport. Videre er ikke resultatet av evalueringen 

oversendt til valgkomiteen i tråd med instruks for valgkomite. Dette kan forklares med at kommunen 

ikke har delt instruksen for valgkomiteen med selskapet, og at styret derfor ikke var klar over 

forventingen fra eier. 
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Møtepunkter mellom kommunen som eier og selskapet har i varierende grad bidratt til 
forventningsavklaring 

KS konsulent fant i sin rapport fra 2019 at det var et forventningsgap mellom kommunens folkevalgte og 

selskapets øverste administrasjon. Kommunen opplevde å ha lite kjennskap til selskapet og selskapet 

opplevde at kommunen interesserte seg lite for selskapet. Denne undersøkelsen tyder på at 

møtepunktene mellom kommunen og selskapet i varierende grad har bidratt til økt 

forventningsavklaring i perioden etter at konsulentrapporten ble levert, og at det fortsatt er et 

forbedringspotensial på området. 

Formannskapet har årlige eiermøter med selskapene, men disse fungerer i varierende grad som en 

møteplass hvor selskapet og eier kan ha gjensidig informasjonsutveksling, avklare forventninger og 

drøfte generell utvikling og rammevilkår for virksomheten. Eiermøtene bærer i stor grad preg av å være 

orienteringer fra selskapene, og er i større grad et forum for rapportering enn styring og dialog. Som 

følge av at kommunen ikke har satt klare og tydelige mål for selskapet er det også lite fokus på mål og 

måloppnåelse i eiermøtene.  

Videre er det i varierende grad utviklet faste møteplasser mellom kommunen og selskapet for å 

imøtekomme anbefalingene i KS rapporten fra 2019, slik kommunestyrets vedtak (sak 16/2021) legger til 

grunn. Det ble tidligere gjennomført faste dialogmøter med ordfører, kommunedirektør, styreleder og 

daglig leder, men disse har ifølge selskapet ikke fungert optimalt og har avtatt over tid. Ordfører viser 

blant annet til pandemien og mener imidlertid at gjennomføringen av møtene har vært i tråd med 

behovet og kommunestyrets vedtak.  

Revisjonen mener at en årsak til at møtepunktene mellom kommunen og selskapet i varierende grad 

oppleves å bidra til å avklare forventinger kan være kommunen ikke har utarbeidet en klar skriftlig 

strategi for selskapet med målsettinger. Eier har i liten grad formulert mål og forventinger til selskapet 

som kan følges opp nærmere i eiermøter og dialogmøter med selskapet. 

Konklusjon 

Kongsberg kommune har et forbedringspotensial når det gjelder å følge opp eierinteressene i 

Kongsberg Tomteselskap AS. Kommunen har utarbeidet en eierskapsmelding med klare krav til 

kommunen som eier og til selskapet, men etterlever i varierende grad kravene som er satt. Dette gjelder 

særlig krav om eierstrategi og mål for selskapet. Mangel på strategi og mål fra eier kan medføre 

usikkerhet i selskapet knyttet til hva eier vil med selskapet på lang sikt, og kan også gjøre det vanskelig 

for selskapet å lage egne planer og strategier for å følge opp eiers målsettinger. På bakgrunn av 

manglende måloppnåelse av selskapets egne mål knyttet til resultater og utvikling av egenkapital i 

perioden 2015 – 2021 mener revisjonen at det er viktig at kommunen utarbeider en klar eierstrategi for 

selskapet, som kan legge grunnlaget for aktiv oppfølging av verdiene som ligger i selskapet.  
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Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang, vil vi anbefale følgende:  

1. Kommunen bør vurdere å utdype i eierskapsmeldingen hva som er kommunens formål med 

eierskapet, samt gjør en vurdering av om selskapet fyller sin hensikt etter det formålet 

kommunen har med selskapet.  

2. Kommunen bør utarbeide en eierstrategi for selskapet som presenteres i eierskapsmeldingen.  

3. Dersom kommunen som eier ønsker at selskapet skal drive med andre aktiviteter enn kjøp, 

utvikling og salg av tomter, bør dette presiseres i formålet i vedtektene og i øvrige 

styringsdokumenter. 

4. Kommunen bør vurdere å stille krav til innholdet i den årlige rapporteringen fra selskapet, samt 

rapportere informasjonen videre til kommunestyret. 

5. Kommunen bør vurdere å vedtektsfeste bruk av valgkomite og sørge for at valg av 

styremedlemmer skjer ved bruk av valgkomite i tråd med egen instruks.  

6. Styret bør sende over resultatet av egenevalueringer til valgkomiteen, i tråd med instruks for 

valgkomite. Styret bør også vurdere å utarbeide en årsrapport om sitt arbeid.  

Høringsuttalelser 

Vi har sendt et utkast til rapport til Kongsberg kommune ved ordfører (som eier) og til selskapet ved 

styrets leder for ordinær høringsuttalelse, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. 

Høringsuttalelsene er i sin helhet vedlagt rapporten. I tillegg er et tidligere utkast sendt til egen 

kontradiksjon/faktahøring for å verifisere faktagrunnlaget i rapporten. Tilbakemeldingene fra 

faktahøringen er innarbeidet i rapporten før ordinær høring.  

I høringsuttalelsen fra Kongsberg kommune (ved ordfører) kommer det fram at politisk og administrativ 

ledelse i Kongsberg kommune tar rapporten til etterretning, og at revisjonens momenter og 

anbefalinger særlig vil få fokus ved neste revidering av eierskapsmeldingen i 2023. Som en start er det 

etablert en rutine med faste dialogmøter mellom selskapet og politisk ledelse, og det er satt sammen et 

administrativt arbeidslag som vil følge selskapene og etablere en god struktur for både politisk og 

administrativ oppfølging.  

I høringsuttalelsen fra Kongsberg kommune kommer det videre fram at selskapets formål og oppgaver 

vil bli drøftet, og det vil bli utarbeidet konkrete eierstrategier. Vedtektene vil også bli gjennomgått og 

om nødvendig revidert. Når det gjelder manglende involvering av valgkomiteen er det igangsatt en 

prosess for å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling hvor dette vil bli ivaretatt.  

I høringsuttalelsen fra tomteselskapet kommenterer ikke styrer og daglig leder rapportens vurderinger, 

funn eller anbefalinger spesifikt, men det presiseres at konsernregnskapet gir det mest rettvisende bilde 

av økonomien til selskapet årene 2019 – 2021. Revisjonen har på bakgrunn av innspillet justert relevante 

figurer, tabeller og tekst i rapporten slik at konsernregnskapets tall kommer bedre fram og vektlegges i 

større grad årene 2019 – 2021.  
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Kongsberg kommune vedtok 10. mai 2022 (sak 36/22) at Viken kommunerevisjon IKS 

skal gjennomføre en eierskapskontroll av Kongsberg Tomteselskap AS, i tråd med plan for 

eierskapskontroll 2020 – 2024. 

I risiko og vesentlighetsanalyse for kommunens eierskap peker revisjonen på at Kongsberg 

Tomteselskap AS er aktuell for eierskapskontroll. Selskapet har som formål å drive med utvikling av 

tomteareal til bolig- og næringsformål, som henger sammen med kommunens overordnede 

prioriteringer med hensyn til arealdisponering.1  

Ifølge samfunnsdelen til kommuneplanen til Kongsberg kommune, er Kongsberg Tomteselskap AS et 

kommunalt utbyggingsselskap med ansvar for tilrettelegging av bolig- og næringstomter. Kommunen 

og selskapene eier imidlertid få tomter til bolig- og næringsformål. For å nå målene i kommuneplanen 

er strategisk eiendomskjøp et virkemiddel som kan brukes. 2 

Kongsberg Tomteselskap AS er heleid av Kongsberg kommune. Selskapets formål er erverv, utvikling 

og salg av tomtearealer til bolig- og næringsformål, samt bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved 

forskuttering for tiltak som har betydning for utvikling av selskapets framtidige prosjekter (vedtektene § 

2).  

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine 

eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet. 

Formålet belyses ved hjelp av følgende problemstilling: 

Utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens 
vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet? 

 

Hovedproblemstillingen besvares i undersøkelsen ved hjelp av følgende delproblemstillinger: 

 

1. Har kommunen utarbeidet og jevnlig reviderer styringsdokumenter for selskapet? 

Problemstillingen belyser om kommunen har utarbeidet og jevnlig reviderer styringsdokumenter som 

eierskapsmelding, eventuelle eierstrategier og vedtekter og for selskapet. Problemstillingen belyser 

også om kommunen har sørget for at selskapets vedtekter tydelig angir hvilken virksomhet selskapet 

 

1 Viken kommunerevisjon IKS (2021) Risiko- og vesentlighetsanalyse for kommunens eierskap. Kongsberg kommune 
2 Kongsberg kommune (2018) Kommuneplan for Kongsberg 2018–2030 



 

 
12 

Kongsberg kommune | 2022 | Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

skal drive og om kommunen har sørget for at selskapet rapporterer om måloppnåelse i henhold til 

fastsatte mål i styringsdokumenter. 

2. Sikrer kommunen god sammensetning og nødvendig kompetanse i styret? 

Problemstillingen belyser blant annet prosess for valg av styremedlemmer (valgkomite) og om det er 

utarbeidet rutiner som sikrer nødvendig kompetanse i styrene (styreinstrukser mv.). Videre belyser 

problemstillingen styrets rutiner og praksis knyttet til utarbeidelse av årlig plan, evalueringer og 

årsrapport.  

3. Er det etablert faste møtepunkter mellom tomteselskapet og kommunen? 

Problemstillingen belyser om det er etablert faste møtepunkter mellom tomteselskapet og kommunen i 
tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det utledet relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene. Det er med 

andre ord ikke tale om en forvaltningsrevisjon eller gjennomgang av virksomheten til Kongsberg 

Tomteselskap AS.  
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av eierskapskontroll. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 002 Standard for 

eierskapskontroll"3 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i denne rapporten er innhentet gjennom dokumentanalyse, analyse av 

statistikk og intervjuer.  

I dokumentanalysen har vi sett på informasjon om selskapet fra eierkommunen og selskapet. Relevant 

informasjon / dokumentasjon har vært vedtekter, selskapets styringsdokumenter, sakspapirer fra 

generalforsamlinger, rapporteringer til kommunen, kommunens eierskapsmelding, eventuelle rutiner 

for styringsdialog med mer. Vi har også analysert statistikk fra offentlige registre (som 

Brønnøysundregisteret), tilgjengelig gjennom proff.no 

Vi har gjennomført intervjuer med ordfører som er selskapets generalforsamling, selskapets styreleder 

og daglige leder, samt kommunedirektør og rådgiver i kommunedirektørs stab som har hatt oppgaver 

relatert til kommunens praktiske selskapsoppfølging. Referater fra intervjuene er sendt 

intervjuobjektene, og disse har hatt anledning til å komme med kommentarer og korreksjoner i ettertid 

(verifisering).  

Revisjonskriteriene som er utledet i denne eierskapskontrollen er sendt til Kongsberg kommune og til 

selskapet, som har hatt anledning til å komme med kommentarer og innspill til disse. Videre er et utkast 

til rapport (faktahøring) sendt Kongsberg kommune ved ordfører og til selskapet før den ordinære 

høringsuttalelsen. Både Kongsberg kommune og selskapet har dermed har hatt anledning til å komme 

med kommentarer og innspill til rapportens faktagrunnlag. Alle tilbakemeldinger på fakta er vurdert og 

om mulig hensyntatt i rapport. Rapport er også sendt til Kongsberg kommune ved ordfører og selskapet 

ved styrets leder og for ordinær uttalelse jf. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 og RSK 002 

Standard for eierskapskontroll punkt 12. Uttalelsene er lagt ved rapporten i vedlegg 1. 

Kvalitetssikringen av prosjektet er ivaretatt gjennom diskusjoner internt i Viken kommunerevisjon 

vedrørende revisjonskriterier, metode, vurderinger og betydningen av funn underveis. Kvalitetssikring av 

revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill på den 

endelige rapportens utforming og innhold.  

Vi mener dette samlet har gitt et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg4.  

 

3 Vedlegg 2 – RSK 002 – Standard for eierskapskontroll 
4 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

I denne eierskapskontrollen utledes revisjonskriteriene i hovedsak fra følgende kilder. 5 

• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 

• Kommuneloven 

• KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 

• NUES (2021) Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

• OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i selskaper med statlig eierandel 

• Kommunens eierskapsmelding 

 

3.1. Utarbeide og revidering av selskapets styringsdokumenter 

Ansvarsfordeling 

Selskaper er selvstendige rettssubjekter utenfor den ordinære forvaltningen. Organiseringen som 

selvstendig rettssubjekt legger rammen for kommunens styringsmuligheter. Eierstyringens form og 

innhold er regulert i de ulike selskapslovene selskapene er organisert etter. De ulike selskapslovene 

regulerer fordeling av myndighet, ansvar og oppgaver mellom eier, styrer og daglig leder.6 Figuren 

nedenfor illustrerer at kommunens styringsmulighet begrenses desto lenger bort fra den ordinære 

forvaltningen selskapet befinner seg. 

 

Styringsmulighetene til kommunen beror på hvor stor eierandel kommunen har. I aksjeselskapet 

Kongsberg Tomteselskap AS eier Kongsberg kommune alle aksjene alene. Det betyr at kommunen i 

kraft av sitt eierskap har full kontroll med selskapet. Det organ i kommunen som forvalter kommunens 

 

5 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser 
og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
6 Riksrevisjonen (2020) Faglige retningslinjer for selskapskontroll. 
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aksjer (generalforsamlingen) er også enerådende øverste myndighet i selskapet og har herredømme 

over styresammensetningen. 7 

Et viktig prinsipp i selskapsorganisering er at selskapets ledende organer skal ha betydelig grad av frihet 

til å drive virksomheten. Lovfestede bestemmelser og normer for god selskapsledelse setter grenser for 

hvor mye kommunen bør involvere seg i selskapenes virksomhet. Det er selskapets styre og 

administrasjon sin oppgave å planlegge, forvalte og drive virksomheten innenfor den ytre rammen som 

er trukket opp av eierne. Den ytre rammen består av styringsdokumenter som eierskapsmeldingen, 

eierstrategien, og selskapsavtalen/vedtektene til selskapet. KS anbefaler at kommunestyret jevnlig 

reviderer de nevnte styringsdokumentene. 8 Den viktigste oppgaven for eier er å velge styre, utarbeide 

en eierstrategi for hvert selskap og følge opp selskapets måloppnåelse. Eier må gi styret tillitt til å 

arbeide innenfor vide rammer og i samsvar med aksjelov, formål og eierstrategi. 9 

Eierstyring 

I kommuneloven § 26- 1 er det fastsatt minimumskrav til kommunens eierstyring. Kommunen skal minst 

en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret, og som skal 

inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper og foretak, og formålet med 

eierinteressene.10 I forarbeidene til bestemmelsen kommer det fram at kommunens formål med 

selskapet ikke trenger å være identisk med selskapets formål. Eierskapsmeldingene kan være mer 

omfattende enn det som følger av minstekravet. Det vil for eksempel være en fordel om 

eierskapsmeldingen gjøre en vurdering av om den enkelte virksomhet fyller sin hensikt etter det 

formålet kommunen har med å være engasjert i selskapet.11  

Ifølge KS må eierskapsmeldingen beskrive de overordnede prinsippene for den kommunale 

eierstyringen, hva formålet med eierskapet er og sette det i sammenheng med kommunens totale 

virksomhet. 12 

Ved behandling av en eierskapskontroll gjennomført av Buskerud kommunerevisjon IKS (nå Viken 

kommunerevisjon IKS) vedtok kommunestyret i Kongsberg kommune (sak 29/13) blant annet at det skal 

utarbeides eierstrategier for hvert selskap som presenteres i eierskapsmeldingen, årlig gjennomgang av 

eierstrategier og vurdering av selskapene, innsamling av formelle dokumenter som vedtekter, 

styreinstrukser og annet for hvert selskap, samt innføring av rutiner for oppfølging av rapportering 

mellom selskapene og kommunen. 13 

En klar og presis eierstrategi for selskapene, hvor eiers forventninger til selskapet formuleres, er en 

grunnleggende forutsetning for strategisk drift av selskapene. Eierne bør derfor klargjøre forventingene 

til styret og selskapene gjennom selskapsstrategiene. 14 

 

7 NOU 1995:17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, s. 144. 
8 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, s. 4. 
9 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
10 Kommuneloven § 26- 1 
11 Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), side 316 
12 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
13 Kongsberg kommunestyre (13.03.2013) 29/13 Eierstyring i Kongsberg kommune (behandling av 2013 rapport fra BKR) 
14 KS Eierforum (2009) Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 
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En eierskapsstrategi angir kommunens rammer og retningslinjer for eierskapet, og fastsetter blant annet 

hva kommunen vil med sitt eierskap. 15. Eierstrategier legger grunnlag for aktiv oppfølging av verdiene 

som ligger i selskapet. Strategien kan legge grunnlag for en god styringsdialog og gi mål og en klar 

retning på hva eierne vil med selskapet. 16 

Figuren viser at mens eierskapsmeldingen gjelder alle kommunens selskaper, vil eierstrategien og 

vedtektene være tilpasset hvert enkelt selskap.  

 

Figur 1 Styringsdokumenter 

KS anbefaler også at kommunestyret årlig bør få en rapport om tilstanden (økonomi, spesielle forhold 

osv.) for selskapene. Det kan være voldsomt å legge fram en full vurdering av eierskapet hvert år, men 

kommunestyret bør uansett få forelagt en rapport om selskapene hvert år, som omhandler økonomi, 

spesielle saker osv. 17 

Ifølge OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i selskaper med statlig eierandel bør 

offentlige eide selskaper legge fram vesentlig informasjon på området av betydning for eier. Dette 

gjelder eksempelvis informasjon om måloppnåelse og eventuelle vesentlige risikofaktorer og tiltak som 

iverksettes for å håndtere dem. 18 

Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) bør vedtektene angi tydelig den 

virksomhet selskapet skal drive. Hensikten er å sikre at styret treffer beslutninger innenfor den 

virksomhet generalforsamlingen har fastsatt.19 Aksjeselskaper etableres normalt for å skaffe eierne 

økonomisk vinning. Av aksjeloven § 2.2 går det fram at dersom selskapet ikke har som formål å skaffe 

 

15 https://www.samfunnsbedriftene.no/advokattjenester/eierstyring-og-selskapsledelse/eierstyring/hva-er-en-eierstrategi/ 
16 https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/eierskap/eierpolitikk/eierstrategier/ 
17 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
18 OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i selskaper med statlig eierandel 
19 NUES (2021) Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 
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eierne økonomisk utbytte skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av 

formuen ved oppløsning. 20 

I Kongsberg kommunes eierskapsmelding fra 2021 kommer det fram at Kongsberg Tomteselskap AS 

skal imøtekomme et politisk ønske om å være en kommunal tomteutviklingsaktør, som ikke 

nødvendigvis har profittmaksimering som mål. Selskapet er både klassifisert med finansielt og et politisk 

formål i eierskapsmeldingen. Med finansielt formål menes at selskapet skal gi kommunen positiv 

avkastning over tid. Med politisk formål menes at det er et politisk ønske om kommunal innflytelse. 

Kommunen har ikke en utbytteforventning til selskapet. 21 

Kommunestyret vedtok 10. februar 2021 (sak 16/2021) at tomteselskapets rolle som mulig aktør innen 

samfunnsutvikling skal utredes.22 I saksframstillingen foreslo rådmannen at det iverksettes en uavhengig 

utredning av tomteselskapets fremtidige rolle som kommunalt eid samfunnsaktør med eksempelvis 

større fokus på strategisk by- og tettstedsutvikling, næringsutvikling og posisjonering i forhold til å 

tiltrekke seg nye offentlige virksomheter. Utredningen må også se på muligheten for å selge eller 

avvikle selskapet, samt selskapets ansatte, eiendomsportefølje og pågående og fremtidige avtalte 

prosjekter. Dette må vurderes i lys av strategisk samfunnsutvikling. I saksframstillingen problematiserte 

også rådmannen at tomteselskapet er et aksjeselskap og at selskapet har et finansielt formål, hvor det 

forutsettes at selskapet tjener penger. 23 

Utledede revisjonskriterier: 

• Kommunen skal utarbeide og jevnlig revidere sentrale styringsdokumenter for selskapet – 

eierskapsmelding, eierstrategi og vedtekter  

• Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over 

selskapene og kommunens formål med eierskapet. Kommunen bør i eierskapsmeldingen 

gjøre en vurdering av om selskapet fyller sin hensikt etter det formål kommunen har med å 

være engasjert i selskapet. 

• Kommunen skal utarbeide en eierstrategi for selskapet 

• Kommunen skal utarbeide konkrete og klare resultatmål for selskapet.  

• Kommunen bør sørge for at selskapets vedtekter tydelig angir hvilken virksomhet selskapet 

skal drive. 

• Kommunen bør utrede tomteselskapets rolle som aktør innen samfunnsutvikling. 

• Selskapet skal rapporterer til eier gjennom en årsrapport. Kommunestyret bør årlig få en 

rapport om tilstanden i selskapet, blant annet om økonomi, måloppnåelse, vesentlige 

risikofaktorer og tiltak.  
 

3.2. Sikre god sammensetning og nødvendig kompetanse i styret 

Valg av styre (Valgkomite) 

 

20 aksjeloven § 2.2 
21 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
22 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, protokoll sak 16/2021 
23 Kongsberg kommune (11.01.2017) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, revidering, innkalling (16/2596) 
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KS anbefaler at det fastsettes i vedtektene at valg av styrer i kommunalt eide selskaper skjer ved bruk 

av valgkomite. Det bør videre lages retningslinjer som regulerer komiteens arbeid. Valgkomiteen skal på 

oppdrag fra selskapets eierorgan finne og foreslå kandidater til styret i selskapet. Det bør være 

forsvarlige og gjennomtenkte prosesser rundt valg av kandidater i styrene med fokus på kompetanse 

og personlige egenskaper. Ansvar, rolleforståelse og habilitet er viktige temaer. En valgkomite kan 

arbeide langsiktig og bruke god tid på å kartlegge og finne egnede styrekandidater med den rette 

kompetansen og bidra til at helheten ivaretas ved den endelige sammensetningen av styret. For å sikre 

kontinuitet og videreføring av kompetanse bør ikke hele styret skiftes ut samtidig. Det kan derfor være 

hensiktsmessig med overlappende valgperiode for styremedlemmene. 24  

KS anbefaler videre at eier gjennom selskapets eierorgan sørger for at styrets kompetanse samlet sett 

er tilpasset selskapets formål og virksomhet. Kommunen og eierorganet må definere hva slags 

kompetanse og kapasitet som forventes av styremedlemmene. Et godt utgangspunkt for denne 

vurderingen kan være selskapets formålsparagraf, langsiktige strategier og situasjonsbestemte forhold 

(omstillingsbehov, markedstilpasning, lovendring etc.). Det bør tilstrebes en sammensetning av styret 

med komplementær kompetanse og erfaring. Det er viktig å oppnevne styremedlemmer som kan sikre 

styrets tilsyns- og kontrollfunksjoner overfor daglig leder. Styret skal gjenspeile og representere 

selskapets behov, og bør ha forskjellig og supplerende kompetanse innen blant annet økonomi, 

organisasjon og markedet som selskapet opererer i. Videre bør styret ha faglig innsikt og god kjennskap 

til selskapets formål. 25  

Ifølge KS er det ikke noe til hinder for at folkevalgte velges til styremedlemmer i selskaper. Forståelse 

for og erfaring fra det politiske system kan gi en innsikt og kompetanse som styret bør besitte. 

Kommunen bør imidlertid vurder hvor ofte den folkevalgte kan bli inhabil. 26  

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaler også at selskaper har en valgkomite 

og at valgkomiteen vedtektsfestes. Generalforsamlingen bør fastsette nærmere retningslinjer for 

valgkomiteen, velge komiteens leder og medlemmer. Valgkomiteen bør være uavhengig av styret og 

øvrige ledende ansatte. Videre bør valgkomiteen begrunne hvert forslag til kandidater. Valgkomiteens 

sentrale oppgave er å foreslå et styre som ivaretar eiernes (aksjonærfelleskapets) interesser og som kan 

ivareta selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret må både ha nødvendig 

kompetanse og kapasitet til å utføre sine oppgaver. 27  

Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) må styret både ha nødvendig kompetanse 

og kapasitet til å utføre sine oppgaver. Det bør blant annet legges vekt på at styret har tilstrekkelige 

forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet. 

NUES anbefaler ikke at valgperioden for styremedlemmer settes til mer enn to år. Ved gjenvalg må 

hensynet til kontinuitet veies opp mot hensynet til fornyelse og uavhengighet. Rekruttering til styret bør 

foregå slik at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig. 28 

 

24 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
25 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
26 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
27 NUES (2021) Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 
28 NUES (2021) Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 
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Kommunestyret i Kongsberg har gjennom eierskapsmeldingen vedtatt at generalforsamlingen ved 

ordfører velger styre etter innstilling fra en valgkomite etablert for hvert selskap. Valgkomiteen 

nedsettes av kommunestyret etter innstilling fra politisk valgt nemd. Styret bør både settes sammen slik 

at det gjenspeiler kommunestyrets politiske bredde og ut fra selskapets formål og behov. Ulike 

selskaper krever ulik kompetanse. Dette må hensyntas ved styresammensetningen 29 Kommunestyret 

vedtok 10. februar 2021 (sak 16/2021) ved behandling av eierskapsmeldingen at rådmannen skal 

utarbeide en instruks for valgkomiteen. 30 

Krav om styreinstruks 

Styret kan utarbeide egne interne strategidokumenter som operasjonaliserer hvordan selskapet skal 

oppnå målet eierne har fastsatt. I mange selskapet vil det være aktuelt å ha en styreinstruks som legger 

føringer for styrets arbeid og saksbehandling. 31 

Kommunestyret i Kongsberg kommune har i eierskapsmeldingen satt som krav til kommunen som eier 

at eier bør utforme en styreinstruks som beskriver styrets mandat og sammensetning, styremøtets 

forretningsorden, hvilke saker som skal styrebehandles, saksbehandlingsregler og regler for 

informasjonsutveksling mellom styremøtene.32  

I henhold til aksjeloven § 6-20 (krav om styrebehandling mv.) skal styreleder sørge for behandling av 

alle aktuelle saker som hører inn under styret. Aksjeloven § 6-23 slår fast at i selskaper hvor ansatte har 

representasjon i styret33 skal styret fastsette en styreinstruks, som gir nærmere regler om styrets arbeid 

og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal 

styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også 

inneholde regler for innkalling og møtebehandling. 34 I forarbeidene kommer det fram at bestemmelsen 

tar sikte på å gjøre styrets saksbehandling mer effektiv, slik at styret kan utøve sin funksjon på en bedre 

måte.35  

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaler at en styringsinstruks fastsettes 

uavhengig av om ansatte er representert i styret. Styret bør fastsette instruks for styret og den daglige 

ledelsen med særlig vekt på klar ansvar- og oppgavefordeling. 36  

  

 

29 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
30 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, protokoll sak 16/2021 
31 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll), side 17. 
32 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
33 Ansatte har en rett til styrerepresentasjon i selskaper med flere enn 30 ansatte 
34 Aksjeloven § 6-23 
35 Ot.prp. nr. 36 (1993-1994) side. 211 
36 NUES (2021) Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, side 32 
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Krav knyttet til styrets arbeid 

Eier har ansvaret for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. For å 

sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefaler KS blant annet at styret foretar en 

egenevaluering hvert år, og fastsetter årlig plan (møteplan) for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

gjennomføring. KS anbefaler også at det gis en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i 

en årsrapport. 37  

Kommunestyret i Kongsberg har i eierskapsmeldingen satt som krav til selskapene at styrene bør 

fastsette en årlig plan for sitt arbeid, hvor det legges særlig vekt på selskapets mål, strategi og 

oppfølging av dette. Styret bør også fastsette en plan for egen kompetanseutvikling, samt evaluere sin 

egen virksomhet. 38 I henhold til instruks for valgkomite (21.4.2021), bør styrets evalueringsarbeid 

fremlegges for valgkomiteen.39  

Utledede revisjonskriterier: 

• Kommunen skal utarbeide en instruks for valgkomite.  

• Valg av styre i Kongsberg Tomteselskap AS bør skjer ved bruk av valgkomite. Kommunen bør 

definere hva slags kompetanse det er behov for og valgkomiteen bør begrunne forslag til 

styremedlemmer. For å sikre kontinuitet og videreføre kompetanse bør det være 

overlappende valgperiode for styremedlemmene. Ordningen med valgkomiteen bør 

vedtektsfestes. 

• Det bør utarbeides en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og 

saksbehandling. 

• Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid, hvor det legges vekt på selskapets mål, 

strategi og oppfølging av dette.  

• Styret bør også utarbeide en årsrapport.  

• Styret bør evaluere sin egen virksomhet. Egenevalueringen bør framlegges for valgkomiteen. 

 

  

 

37 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
38 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
39 Kongsberg kommune (21.4.2021) Instruks for valgkomite for Kongsberg kommunes heleide AS 
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3.3. Faste møtepunkter mellom selskapet og kommunen 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog med 

selskapet. Et eiermøte er et møte mellom kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 

Eiermøtet er en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak, men hvor både eier og selskapet kan ha 

gjensidig informasjonsutveksling, forventningsavklaringer og drøfte generell utvikling og rammevilkår 

for virksomheten. Det bør ikke legges føringer eller gis signaler i eiermøtene som kan anses å gripe inn i 

styrets myndighetsområde. All eierstyring skal formelt skje i representantskapet eller 

generalforsamlingen. Eiermøtet er uforpliktende for både eierne og selskapet.40  

I eierskapsmeldingen framgår det at eier ved ordfører skal innkalle daglig leder og styreleder til 

periodiske eiermøter, minst en gang i året. Det skal i tillegg etableres ordning med faste 

samarbeidsmøter mellom selskapet og kommunens administrasjon. 41  

Kommunestyret vedtok 10. februar 2021 (sak 16/2021) i forbindelse med behandling av kommunens 

eierskapsmelding at rådmannen skal i samarbeid med styre og daglig leder utvikle faste møteplasser 

mellom kommunens administrasjon og selskapene for å imøtekomme anbefalingene som blant annet 

tomteselskapets evalueringsrapport gir.42 

Utledede revisjonskriterier: 

• Det skal avholdes periodiske eiermøter mellom kommunen som eier (ordfører) og styret og 

daglig leder for å ha gjensidig informasjonsutveksling. 

• Det skal avholdes faste samarbeidsmøter mellom selskapet og kommunens administrasjon. 
 

 

 

3.4. Nærmere om KS anbefalinger for god eierstyring 

KS har, som vist i tabellen under, utarbeidet 21 anbefalinger for hvordan kommuner bør forvalte 

eierskap. Anbefalingene følger eller forklarer prinsippet, som innebærer at kommunene eventuelt bør 

forklare hvorfor de eventuelt ikke følges. Flere av anbefalingene er benyttet i utledningene av 

revisjonskriteriene, og revisjonen har uthevet anbefalinger som vurderes som særlig relevante for denne 

eierskapskontrollen.  

 

  

 

40 KS (2020) Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
41 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
42 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, protokoll sak 16/2021 
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Tabell 1 KS anbefalinger for god eierstyring 

Anbefalinger 

1 Velge selskapsform ut fra formål og behov 

2 Skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private 

3 Sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap 

4 Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret eller 
fylkestinget 

5 Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig 

6 Holde jevnlige eiermøter 

7 Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som representanter i eierorganet 

8 Sørge for bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamlinger og 
representantskapsmøter 

9 Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret 

10 Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelser 

11 Sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrene 

12 Lage rutiner for å sikre nødvendig kompetanse i selskapsstyrene 

13 Som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datterselskaper 

14 Oppnevne numeriske vararepresentanter 

15 Etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet 

16 Foreta en prinsipiell avklaring av godtgjøring for styreverv 

17 Registrere styreverv i KS styrevervregister 

18 Sørge for at selskapene melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon 

19 Sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for 
selskapsdriften 

20 Avklare forholdet mellom kommunedirektøren og daglig leder av foretaket ved opprettelse 
av kommunale eller fylkeskommunale foretak 

21 Sørge for at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser til å utøve sin funksjon på 
en god måte 
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4. Nærmere om Kongsberg Tomteselskap AS  

I dette bakgrunnskapittelet vil revisjonen redegjøre kort for sentral bakgrunnsinformasjon om selskapet, 

Informasjonen er basert på åpne kilder som er lett tilgjengelig, i all hovedsak informasjon knyttet til 

rapportering gjennom årsregnskapet.  

Kongsberg Tomteselskap AS ble stiftet i 1965 og Kongsberg kommune eier alle aksjene i selskapet. 43 

Selskapet ble opprinnelig opprettet og eid av Kongsberg kommune, Kongsberg Våpenfabrikk og 

NBBL.44 Selskapet følger regnskapsreglene for små foretak. Dette gjelder selskaper som på 

balansedagen (årsskifte) ikke overskrider to av tre følgende vilkår: Salgsinntekt 70 millioner, balansesum 

35 millioner og 50 ansatte. 

Selskapet har 5 ansatte i full stilling og hadde i 2021 lønnskostnader på om lag 6,4 millioner kroner. 

Lønnskostnadene har økt med 178 prosent fra 2014 (2,3 mill. kr.) til 2021. I kontradiksjonsrunden 

presiserer styreleder og daglig leder at det i 2014 var 1,5 årsverk ansatt i selskapet. Antall ansatte og 

årsverk har økt til 5 siden 2014, en økning på 233 prosent. Figuren under viser utviklingen i 

lønnskostnader i selskapet fra 1999 til 2021: 

 

Figur 2 Utviklingen i lønnskostnader fra 2019 til 2021 (fra proff.no/ Brønnøysundregistrene) 

I kontradiksjonsrunden forklarer styreleder og daglig leder at dagens administrasjon tiltrådte i 2014. 

Siden 2014 har bemanningen og kompetansen i selskapet blitt styrket betydelig innen fagområdene 

som er viktigst for selskapets løpende virksomhet. Per 2022 vurderes selskapet den samlede 

 

43 https://kongsberg-tomteselskap.no/om-oss/ 
44 Kongsberg tomteselskap (2015) Strategisk plan 2015 – 2018 
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kompetansen som god og dekkende for selskapets behov. Selskapet har siden 2014 etablert rutiner for 

økonomistyring, budsjettering og prosjektkalkulasjon. 

Selskapet ble i 2015 organisert som et konsern, og består per 31. desember 2021 av morselskapet, seks 

heleide datterselskaper og to tilknyttede selskaper. Datterselskapene er Efteløt Eiendomsutvikling AS, 

Elgfaret Dyrgravveien Boligprosjekt AS, Gamlegrendåsen Utbygging AS, Hvittingfoss Utvikling AS, 

Jondalen Utbygging AS, Kampestad Terrasse Utvikling AS. De tilknyttede selskapene er Rødshøgda AS 

(eierandel 40 prosent) og Edvarsløkka bolig AS (eierandel 45 %). Figuren under viser selskapsstrukturen 

per 1. desember 2021. 

Når det gjelder KS sin hovedregel om at styremedlemmer i morselskapet ikke bør sitte i styrene i 

datterselskapene forklarer selskapet i kontradiksjonsrunden at det har valgt en annen praksis. Selskapet 

har valgt en gjennomgående representasjon i datterselskapenes styrer, slik at minst et medlem av 

morselskapet styre er medlem i hvert av datterselskapene. Daglig leder er styreleder for alle 

datterselskapene. I styret i tilknyttede selskap deltar daglig leder og ett medlem fra morselskapets 

styre. Dette medfører at alle styremedlemmene i morselskapets styre også deltar i ett eller flere av 

konsernselskapets styrer. Med en slik organisering kan alle saker behandles i plenum i morselskapets 

styre. Det gir kontinuitet og effektivitet i saksbehandlingen og sørger for at alle styremedlemmer er 

oppdatert om utviklingen av konsernets prosjekter. Bakgrunnen for denne praksisen er at morselskapet 

selv ikke har operative prosjekter, og at alle prosjektene er organisert via selskapene i 

konsernstrukturen.  

 

Figur 3 Selskapsstruktur per 1. desember 2021 

Tomteselskapets selskapsstruktur ble etablert i 2015 gjennom en prosess der de ulike prosjektene i 

balansen til selskapet ble fisjonert ut til egne heleide datterselskaper. Hensikten var å synliggjøre 
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verdier, inntekter, kostnader og resultat for hvert enkelt prosjekt og legge til rette for samarbeid med 

eksterne parter via delt eierskap i prosjekteiende selskap.  

Morselskapets inntjening er avhengig av resultatene i de underliggende eller tilknyttede selskapene. 

Tabellen under viser selskapenes årsresultat i perioden 2015 til 2021. Tabellen viser at de fleste 

selskapene i perioden har hatt et negativt årsresultat. Unntakene er særlig Kampestad Terrasse 

Utvikling AS, som i 2018 hadde et positivt resultat på 15,8 millioner kroner, og Elgfaret Dyrgravveien 

Boligprosjekt AS, som hadde et positivt resultat i 2020 på 2,7 millioner kroner.  

Tabell 2 Selskapenes årsresultat i perioden 2015 til 2021 (tall i tusen) 45 

Selskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Efteløt Eiendomsutvikling AS -518 -652 -114 -265 -153 718 44 

Elgfaret Dyrgravveien Boligprosjekt AS  -35 -38 -52 -32 2 681 238 

Gamlegrendåsen Utbygging AS -35 -1474 -5 864 -492 -1526 -623 -1209 

Hvittingfoss Utvikling AS -2476 -34 -2 2 -34 147 -105 

Jondalen Utbygging AS 0 -38 -36 -19 -32 7 -27 

Kampestad Terrasse Utvikling AS  0 141 -35 15 898 -596 -129 -148 

Rødshøgda AS -31 -25 -27 -204 -19 -59 -85 

Edvardsløkka Bolig AS      0 2 

 

Figuren under viser at selskapet hadde et positivt årsresultat samtlige år i perioden 1999 – 2012. Etter 

2015 har selskapet i varierende grad hatt et positivt årsresultat. Resultatet var negativt årene 2016, 2017, 

2019 og 2021, og positivt i 2018 og 2020. Årene 2019, 2020 og 2021 framgår konsernregnskapet i lys 

grønn farge.  

 

45 Kilde: Proff.no 
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Figur 4 Utvikling i resultat (1998 - 2021)- Årene  

Av årsregnskapet for 2021 forklares det negative resultat på 4,9 millioner for konsernet (3,4 mill for 

morselskapet) med selskapets varelager av salgsklare tomter er lavt etter et godt salg i 2020. I 

informasjonen til konsernregnskapet går det videre fram at selskapets årsresultat svinger mye fra år til 

år, og at det er en målsetning å styre mot større stabilitet i årsresultatene. Får å oppnå bedre stabilitet er 

det nødvendig å øke beholdningen av salgsklare tomter, med større variasjon i så vel prisnivå som 

lokalisering. Det er også nødvendig å øke selskapets inntjening slik at egenkapitalen bygges opp. Det er 

en bekymring for virksomheten at planprosessene blir stadig mer komplekse og tidkrevende. Selskapet 

opplever stadig mer restriktive nasjonale retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Dette påvirker 

virksomheten i stor grad. Det fører til at det tar stadig lenger tid å realisere potensialet i 

tomtereservene/tomtebanken. 46  

I kontradiksjonsrunden trekker tomteselskapet fram at det fra årsregnskapet 2019 ble innført 

konserernregnskap som prinsipp for regnskapsavleggelsen. Regnskapstallene for perioden 2014 – 2018 

er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene for 2019 – 2021. Til dette vil revisjonen kommentere 

at det ordinære årsregnskap ført fram til 2018 og konsernregnskap ført etter 2018 bør gi et korrekt bilde 

av den totale virksomheten selskapet driver, uavhengig av organisering47,  

Revisjonen har i intervjuene innhentet synspunkter på utviklingen i selskapets resultater. Ordfører antar 

at de varierende resultatene skyldes at selskapet bygger opp tomtereserver, og at det tar tid å selge 

disse til utbyggere, samt at det har blitt dyrere å utvikle til salg.  

 

46 Kongsberg tomteselskap (2022) Informasjon til konsernregnskapet for 2021 
47 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-konsernregnskap/id107584/ 
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Daglig leder forklarer imidlertid de varierende resultatene med at det er stor variasjon i markedet, og at 

prosjektene preges av det er lange og til dels kompliserte planprosesser. Selskapet har solgt ut mer enn 

de har klart å fylle på av tomtereserver. I tillegg overtok selskapet noen mangelfulle prosjekter som har 

gitt merkostnader. I kontradiksjonsrunden forklarer styreleder og daglig leder at det har vært stor 

variasjon i årlig økonomisk resultat fra 2014, men variasjonen har vært i henhold til forventingsintervall 

for årsresultat før skatt, årsoppgjørsdisposisjoner og av/nedskrivinger i de årlige budsjettene. De årlige 

resultatene har derfor ikke kommet overraskende, selv om de har svingt mye. Selskapet mener å ha 

kontroll og realitetsorienterte vurderinger og prognoser i økonomistyringen.  

I intervju med kommunedirektør og rådgiver kommer det fram at de gode resultatene før 2015 blant 

annet kan forklares med at det tidligere var et stort press på boligmarkedet i Kongsberg, med lite tomter 

og stor etterspørsel. Variasjonene i resultat avspeiler nok i noe grad svingningene i markedet. 

Fordi Kongsberg kommune ikke tar ut utbytte fra selskapet, vil et positivt resultat kunne styrke 

egenkapitalen i selskapet. Ifølge selskapets strategiske plan fra 2015 var det et viktig mål å bygge opp 

egenkapitalen i selskapet. Ifølge strategien skal selskapets egenkapitalavkastning være 

konkurransedyktig i markedet, hensyntatt selskapets risikorammer, og selskapets innretning og omfang. 

Økt inntjening og å bygge opp egenkapitalen er en sentral målsetning over tid for å oppnå selskapets 

vedtektsfestede formål, visjon, hovedmål og delmål. 48 Selskapets egenkapital og inntjening har også 

gjennomgående vært tema i rapporteringen som følger årsregnskapene for perioden 2017 – 2021. Se 

tekstboks for eksempler.  

Tekstboks 1 Eksempler på rapportering om egenkapital i forbindelse med årsregnskap i perioden 2017 – 2021 

I 2017 (årsresultat på – 8,7 mill.) kommer det fram at styret ikke er tilfreds med resultatet, men at 

styret forventer at det økonomiske resultatet vil forbedres betydelig framover. Styret vil fortette 

arbeidet med å øke selskapets inntjening og oppbygning av egenkapital. 49 

I 2018 (årsresultat på 6,6 mill) kommer det fram at selskapet og bransjen er preget av lange plan- og 

reguleringsprosesser, som oftest løper over 3 – 5 år. Dette medfører store svingninger i årlig resultat 

og krav til solid egenkapitalandel. Styret er fornøyd med resultatet og forventer at selskapets 

økonomiske resultat stabiliseres på et tilfredsstillende nivå. Styret vil arbeide videre for å øke 

selskapet inntjening og bygge opp egenkapitalen. 50  

I 2019 (årsresultat på – 6,7 mill.) går det fram at resultatet var preget av uvanlig korrigeringer. Styret 

forventer at selskapets økonomiske resultat stabiliseres på et tilfredsstillende nivå framover. Styret vil 

fortsette å øke selskapets inntjening og bygge opp egenkapitalen. Det er vesentlig å øke konsernets 

finansielle handlekraft for at selskapet skal kunne engasjere seg i flere og større prosjekter. 51 

I 2020 (årsresultat på 4,9 mill) går det fram at selskapets likviditet og finansielle handleevne er 

tilfredsstillende, og at styret vil fortsette å arbeide for å bygge opp egenkapitalen. 52 

 

48 Kongsberg tomteselskap (2015) Strategisk plan 2015 – 2018 
49 Kongsberg tomteselskap (2018) Generalforsamlingspapirer for regnskapsåret 2017 
50 Kongsberg tomteselskap (2019) Generalforsamlingspapirer for regnskapsåret 2018 
51 Kongsberg tomteselskap (2020) Informasjon til konsernregnskapet for 2019 
52 Kongsberg tomteselskap (2021) Informasjon til konsernregnskapet for 2020 
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I 2021 (årsresultat på – 3,4 mill) går det fram at året økonomisk sett ikke var tilfredsstillende for 

undersøkelsen og er preget av lavt salg. Dette skyldes at selskapets lager av salgsklare tomter er lavt 

etter godt salg i 2020. Styret vektlegger å øke selskapets inntjening slik at egenkapitalen bygges opp. 

Det er vesentlig å øke konsernets finansielle handlekraft for at selskapet skal kunne engasjere seg i 

flere og større prosjekter. 53  

 

I figur 5 og 6 illustrerer vi utviklingen av selskapets egenkapital og gjelde i perioden 1998 – 2021. Figur 5 

viser utviklingen av egenkapital og gjeld for morselskapet i hele perioden. Figur 6 viser samme tall for 

konsernet årene 2019, 2020 og 2021. 

 

Figur 5 Utvikling i egenkapital og gjeld (1998 - 2021) for morselskapet 

 

53 Kongsberg tomteselskap (2022) Informasjon til konsernregnskapet for 2021 
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Figur 6 Utvikling i egenkapital og gjeld (2019 - 2021) for konsernet 

Figurene viser at selskapets egenkapital ble styrket i perioden 1998 – 2015. Selskapets egenkapital var 

på i underkant av 0.5 millioner kroner i 1998, mot 28,9 millioner 2015. I perioden 2015 – 2021 er 

egenkapitalen redusert med om lag 30 prosent. I 2015 var selskapet egenkapital kr 28.9 millioner, mot 

kroner 20,4 millioner kroner i 2021.  

I samme periode er selskapets gjeld økt med om lag 47 prosent fra 32,9 i 2015 millioner til 48,4 millioner i 

2021. 

Figurene viser videre at selskapets gjeld var på sitt høyeste i 2010. Gjeldsgraden i selskapet var i 2021 på 

2,7.54 I kontradiksjonsrunden viser selskapet, for sammenligningens skyld til, at gjeldsgraden i 2010 var 

5,5. Gjeldsandelen i selskapet var i 2021 på 72,8 prosent, mens egenkapitalandelen var 27,2.  

Selskapet viser videre i kontradiksjonsrunden til tall fra konsernregnskapet for 2021 som framgår av 

tabell 3.  

Tabell 3 Selskapets tall fra konsernregnskapet for 2021. presentert i kontradiksjonsrunden 

 2020 2021 

Egenkapital 25,2 mkr 34,5 % 20,4 mkr 29,6 % 

Gjeld 47,9 mkr 65 % 48,4 mkr 70,4 % 

Balanse 73,1 mkr  68,8 mkr  

Gjeldsgrad 1,91  2,38  

 

54 Gjeldsgraden viser til hvor mye gjeld foretaket har i forhold til egenkapitalen. Dersom det er like mye gjeld i selskapet som det er 
egenkapital vil denne graden være 1 
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5. Utarbeide og revidere styringsdokumenter 

5.1. Eierskapsmeldingen 

Kongsberg kommune utarbeidet og vedtok sin føreste eierskapsmelding i 2009, 9 år før det ble et krav i 

ny kommunelov i 2018. Kongsberg kommunes siste eierskapsmelding gjelder for valgperioden 2020 – 

2024. Denne ble revidert i kommunestyret 10. februar 2022. Kongsberg kommune reviderer 

eierskapsmeldingene hvert andre år55. 

Kommunens eierskapsmelding inneholder både prinsipper og krav til kommunen som eier og til 

selskapene og en oversikt over selskapene. Kravene satt til kommunen og selskapene framkommer på 

overordnet nivå av tekstboksen under.  

Tekstboks 2 Kravene satt til kommunen og selskapene i eierskapsmeldingen på overordnet nivå 

Krav til kommunen: 

1) Det skal være åpenhet rundt kommunens eierskap 

2) Før en mulig selskapsdannelse må man analysere hva eier ønsker å oppnå ved å opprette et 

selskap framfor å drive aktiviteten innenfor tradisjonell etatsorganisering 

3) Eier skal fremme sine interesser gjennom eierorganet i selskapet (eks. generalforsamling og 

representantskap) 

4) Eier skal gi klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene. Eier bør blant 

annet utforme en styreinstruks som beskriver styrets mandat og sammensetting, styremøtets 

forretningsorden, hvilke saker som skal styrebehandles, saksbehandlingsregler (lovgrunnlag) og 

regler for informasjonsutveksling mellom styremøtene. Eier bør videre gjennom krav til resultat 

og rapportering gi tydelige signaler om hva som ventes av virksomheten. Det må utarbeides 

konkrete og klare resultatmål for det enkelte selskap. Resultatene kan være av økonomisk 

karakter (avkastning, produktivitet osv,) og de kan knyttes til kundetilfredshet, ivaretakelse av 

HMS- regelverk, likestillingskrav m.m 

5) Det utarbeides eiermelding for kommunens samlede eierskap. 

6) Krav til kommuneadministrasjonen v/rådmannen 

7) Samarbeidsarenaer kommunens administrasjon og selskaper 

Krav til selskapene: 

1) Kommunens selskaper skal drives etter prinsippet om samfunnsansvarlig forretningsdrift 

2) Kommunens selskaper skal driftes slik at hensynet til innbyggernes behov blir ivaretatt 

3) Ivaretakelse av etikk, miljø og sosiale forhold skal inngå i selskapenes strategi 

4) Kommunens selskaper skal ha et godt omdømme 

5) Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset selskapets formål og selskapets situasjon 

6) Styret skal overfor selskapets leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle i spørsmål om 

service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. Styret bør blant annet fastsette årlig plan for sitt 

 

55 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, innkalling sak 16/2021 
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arbeid hvor det legges vekt på selskapets mål, strategi og oppfølging av dette. Styret bør også 

utarbeide plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt evaluere sitt eget arbeid.  

 

Eierskapsmeldingen gjengir også selskapets formål i henhold til vedtektene. Det kommer imidlertid ikke 

tydelig fram av eierskapsmeldingen hva som er kommunens formål med eierskapet i Kongsberg 

Tomteselskap AS, men det kommer fram at selskapet er et eksempel på et selskap som skal 

imøtekomme et politisk ønske om en kommunal tomteutviklingsaktør som ikke har profittmaksimering 

som mål. Det går videre fram av selskapsoversikten i eierskapsmeldingen at selskapet har både 

finansielt og politisk formål, og at eier ikke har en utbytteforventning. Med politisk formål, menes at 

selskapet har bakgrunn i et politisk ønske om kommunal innflytelse. I vedlegg til eierskapsmeldingen 

framgår det at selskapets formål er erverv, utvikling og salg av tomtearealer til bolig- og næringsformål, 

samt bidra til løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering for tiltak som har betydning for utvikling 

av selskapets framtidige prosjekter, jf. vedtekten 2. Kommunen gjør ikke en vurdering av om selskapet 

fyller sin hensikt etter det formålet kommunen har med selskapet.56  

Buskerud Kommunerevisjon (nå Viken kommunerevisjon) fant også i eierskapskontroll fra 2013 at 

eierskapsmeldingen ikke hadde formålsdiskusjon og ikke inneholdt en vurdering av selskapene. 57 Viken 

kommunerevisjon sin eierskapskontroll av Kongsberg kommune i 2020 fant at eierskapsmeldingen er i 

tråd med minimumskravene i kommuneloven og at den blant annet stiller klare forventninger til styrene. 

På noen områder er imidlertid eierskapsmeldingen taus. Eierskapsmeldingen har blant annet ikke 

informasjon om hvordan selskapene skal rapportere. Videre viser undersøkelsen at eierstyringen i 

praksis dels avviker fra det kommunen selv har vedtatt i eierskapsmeldingen. 58  

I intervju kommer det fram at ordfører synes eierskapsmeldingen som ble behandlet i 2021, er god. 

Ordfører savner ikke noe i meldingen. Ordfører forklarer at eierskapsmeldingen er utarbeidet med 

bakgrunn i anbefalinger av eierskapskontrollen fra Viken kommunerevisjon fra 2020. Ordfører er opptatt 

av at eierpolitikken bør ligge på overordnet nivå, og at kommunen ikke skal detaljstyre selskapene. 

Ordfører har også tillit til at selskapet følger opp signaler som gis på eiermøter og dialogmøter. 

I intervju med styreleder og daglig leder kommer det at fram at daglig leder opplever 

eierskapsmeldingen som kort, at den ikke er uttømmende og at den kun har noen enkle forventinger til 

selskapet. Styreleder savner eier/kommunens ambisjoner, ønsker og forventninger til selskapet i 

eierskapsmeldingen. Styreleder har etterlyst et tettere samarbeid med kommunen og ønsker klarere 

føringer. Styreleder ønsker blant annet å vite mer om kommunens forventninger til hva og hvordan 

tomteselskapet kan bidra til å nå kommunens mål. Det er imidlertid ikke ønskelig med detaljstyring, da 

selskapet er prisgitt markedet, muligheter og ikke minst de lange prosessene. Daglig leder legger til at 

selskapet tror det skjønner hva kommunen vil, selv om det ikke er nedtegnet skriftlig. Det handler blant 

annet om å skape prosjekter som er i tråd med kommunens og allmennhetens interesser. Selskapet 

opplever at kommunen og kommunestyret i stor grad er fornøyd med arbeidet tomteselskapet gjør. 

 

56 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
57 BKR (2013) Eierstyring i Kongsberg kommune 
58 Viken kommunerevisjon IKS (2020) Eierstyring Kongsberg kommune 
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I intervju med ny kommunedirektør (startet januar 2022) og rådgiver kommer det fram at 

eierskapsmeldingen kunne vært mer konkret når det gjelder eierstrategier for selskapene. Det bør blant 

annet komme tydelig fram hvilke forventinger kommunen har til selskapene, og hvordan de leverer i 

forhold til forventingene. Rådgiver forklarer også at kommunedirektørens saksframstilling til 

eierskapsmeldingen i større grad drøfter hensikten med selskapet og dermed supplerer 

eierskapsmeldingen. Kommunedirektøren syntes eierskapsmeldingen i utgangspunktet er god, men at 

den kunne vært mer spisset mot de enkelte selskapene. Den burde være tydeligere på kommunens 

forventinger til selskapene på kort og lang sikt.  

 

5.2. Eierstrategi med mål 

Av Kongsberg kommunes eierskapsmeldingen går det fram at eierstrategi er de prioriteringer, tiltak og 

resultatkrav kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar målsettingen 

eierne har hatt. Ved etablering av eierstrategi bør kommunen analysere hva eier ønsker å oppnå ved å 

eie et selskap framfor å drive aktiviteten gjennom tradisjonell etatsorganisering. I henhold til 

eierskapsmelding skal kommunen gjennom krav til resultat og rapportering gi tydelige signaler om hva 

som forventes av selskapet. Det må utarbeides konkrete og klare resultatmål for det enkelte selskap. 

Resultatene kan være av økonomisk karakter (avkastning, produktivitet osv.) og de kan knyttes til 

kundetilfredshet, ivaretakelse av HMS- regelverk, likestillingskrav m.m. Det går også fram av 

eierskapsmeldingen at årsrapport og generalforsamlingen er rapportering til eier.59  

Buskerud Kommunerevisjon (nå Viken kommunerevisjon) fant i eierskapskontrollen fra 2013 at 

kommunen ikke hadde utarbeidet en eierstrategi for hvert selskap, og anbefalte derfor kommunen å 

utarbeide strategier som presenteres i eierskapsmeldingen. 60 I eierskapskontrollen fra 2020 fant Viken 

kommunerevisjon at det fortsatt ikke var utarbeidet eierstrategier for selskapene. Det var heller ikke 

utarbeidet konkrete resultatmål for alle kommunens selskaper, slik eierskapsmeldingen forutsetter. 61  

Kongsberg kommune har per 2022 fortsatt ikke utarbeidet en eierstrategi for Kongsberg Tomteselskap 

AS, som kan presenteres i eierskapsmeldingen. Det er heller ikke utarbeidet resultatmål for selskapet i 

tråd med krav i eierskapsmeldingen.  

I intervju kommer det fram at ordfører opplever at kommunen likevel har en strategi for selskapet, selv 

om den ikke er nedfelt skriftlig i en strategi. Ordfører vise i denne sammenheng til eierskapsmeldingene 

som er utarbeidet. I praksis er tomteselskapet antagelig det selskapet det har vært utøvd mest 

eierstyring overfor. Mye av dette er nok av uformell karakter, blant annet i eiermøter med 

formannskapet. I kontradiksjonsrunden trekker ordfører fram at kommunen har en overordnet 

eierstrategi for selskapet, men mener at den kan revideres og gjennomgås på nytt. Ordfører mener 

dette en av sakene som har blitt skjøvet på som følge av pandemien og saker i den forbindelse. I 

 

59 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
60 BKR (2013) Eierstyring i Kongsberg kommune 
61 Viken kommunerevisjon IKS (2020) Eierstyring Kongsberg kommune 
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intervjuet mente ordfører at det ble utarbeidet en eierstrategi, men dette ble gjennom verifiseringen 

korrigert til å gjelde eierskapsmeldingen. 

Styreleder savner imidlertid en eierstrategi for selskapet, og forklarer at kommunen bør definere hva 

den ønsker med selskapet skriftlig i en eierstrategi. Strategien bør være et levende dokument, som 

oppdateres ved behov. Styreleder forklarer også at kommunen ikke har satt konkrete og klare 

resultatmål for selskapet som forutsatt i eierskapsmeldingen. Det vil imidlertid være utfordrende å ha 

kortsiktige resultatmål, blant annet på grunn av at det er krevende å operere i et uforutsigbart marked 

med lange reguleringsprosesser. Det kan ta 8 – 16 år fra en prosjektide, til et prosjekt realiseres, blant 

annet på grunn av trege reguleringsprosesser. Dette kan også føre til at det økonomiske resultatet 

svinger mye fra år til år. Det er viktig at eventuelle mål tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon, 

handlingsrom og at det er et lite selskap.  

I intervju med styreleder og daglig leder kommer det også fram at selskapet selv har utarbeidet en 

strategi for perioden 2015 – 2018, som er rullert i styret. Denne planen ble også lagt frem og ble 

behandlet politisk i kommunen. Selskapet er nå i gang med en ny revidering av strategien. I 

kontradiksjonsrunden kommer det fram at første versjon av strategisk plan for 2015 – 2018 ble vedtatt 

14. april. 2015. Denne ble erstattet med strategisk plan for 2018 – 2022, vedtatt 12. mars 2018. Denne er nå 

under revidering og ny strategisk plan for 2023 – 2026 planlegges vedtatt på styremøte i desember 

2022.  

I intervju med ny kommunedirektør (januar 2022) og rådgiver peker også kommunedirektør på behovet 

for å få på plass en klar eierstrategi for de enkelte selskapene. Mangel på eierstrategi kan tyde på at det 

ikke har vært tilstrekkelig fokus på dette i kommunen tidligere. Rådgiver i administrasjonen forklarer at 

selskapene tidligere ble styrt mer som andre aksjeselskap og at de i stor grad levde sine egne liv. 

Kontakten med kommunen var i hovedsak gjennom generalforsamlingen og noen møteplasser utover 

det.  

I kontradiksjonsrunden kommer det fram at ordfører er uenig i at det har vært lite fokus på eierstyring av 

Kongsberg Tomteselskap AS. Eierstyring har vært utført i møter med formannskapet og møter med 

ordfører og rådmann. Ordfører understreker også at styret er satt til å utøve eierstyring. 

 

5.3. Utredning av rolle som aktør innen samfunnsutvikling 

Første vedtak om utredning 

Tidligere kommunedirektør i Kongsberg kommune foreslo allerede ved behandlingen av 

eierskapsmeldingen i 2017, at det skulle iverksettes en utredning/evaluering av Kongsberg 

Tomteselskap AS sitt mandat, roller og oppgaver i et lengre perspektiv. Bakgrunnen var blant annet at 

kommunen burde vurdere om tomteselskapet skulle få en aktiv rolle i nærings – og byutvikling ved å 
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utvide formålet til å gjelde erverv og utvikling av tomter til næringsformål, og sentrale tomter til 

blandingsformål.62 

Utredningen, som ble bestilt av tomteselskapet og gjennomført av KS konsulent, anbefalte blant annet 

at kommunen bør videreføre tomteselskapet som aksjeselskap med de gjeldende vedtektene. KS 

konsulent anbefalte også kommunen å styrke eierstyringen ved å følge opp egne krav til 

eierskapsutøvelsen slik det framgår av eierskapsmeldingen. Videre bør det administrative samarbeidet 

mellom kommunen og tomteselskapet utvikles, kommunen bør utvikle bestiller- utfører modellen 

overfor tomteselskapet og avklare bruk av tomteselskapets ekspertkompetanse. Det bør også avklares 

internt hvilke oppgaver selskapet skal utføre for kommunen utover dagens oppgaver. Det bør avklares 

hvordan kommuneplanen for 2018 – 2030 skal forstås med tanke på strategiarbeid og målsettinger for 

tomteselskapet. I rapporten kommer det også fram at mange opplever at det er en uønsket distanse 

mellom kommunen og tomteselskapet 63 

Andre vedtak om utredning 

Ved revidering av eierskapsmeldingen i 2021 stilte tidligere kommunedirektør spørsmål i 

saksframlegget ved om det fortsatt var hensiktsmessig for kommunen å eie tomteselskapet. I 

saksframlegget kommer det blant annet fram at kommunedirektøren mener at dagens tomte- og 

utbyggingssituasjon i Kongsberg har endret seg de siste 10- 15 årene. Vekstraten er redusert, flere 

utbyggere har kommet inn som aktører, det er ledige byggeklare tomter flere steder og tilgangen på 

ferdigbygde hus og leiligheter i de fleste prisklasser er god. Kommunedirektøren vurderer videre i 

saksframlegget at tomteselskapets betydning for å bidra til et stabilt tilbud av tomter og byggeområder 

for boliger og næringsvirksomhet, slik at etterspørselen i markedet balanseres og prispress reduseres (jf. 

selskapets strategi) ivaretas av det ordinære markedet. Kommunedirektøren mener derfor at 

tomteselskapets rolle som samfunnsutvikler i fremtiden bør utredes og eventuelle formål endres. Til 

dette kommenterer tomteselskapet at det er i tråd med selskapets ønsker å utrede rollen som 

samfunnsaktør. Selskapet har startet prosjekter med fokus på sentrumsutvikling, men dette er i en tidlig 

fase. Tomteselskapet opplyser også i saksframlegget at det på andre områder blant annet har bidratt 

med avtalen om etablering av BUF-etat i Kongsberg, etablering av klatrepark Gamlegrenåsen skole, 

aktivitetspark Gamlegrendåsen Nord, rehabilitering av kunstgressbanen, innspill ved rullering av 

kommuneplanens samfunns- og arealdel og ny nærlekeplass i Gamlegrendåsen. 64 

På bakgrunn av ovennevnte foreslår imidlertid kommunedirektøren i saksframlegget til 

eierskapsmeldingen at det iverksettes en uavhengig utredning av tomteselskapets fremtidige rolle som 

kommunalt eide samfunnsaktør med større fokus på strategisk by- og tettstedutvikling og posisjonering 

når det gjelder å tiltrekke seg nye offentlige virksomheter. Utredningen må også se på muligheten for å 

selge eller avvike selskapet, hvordan selskapets ansatte skal håndteres, eiendomsportefølje, pågående 

og fremtidig avtalte prosjekter. Dersom selskapet skal fortsette som et kommunalt eid AS forutsetter 

 

62 Kongsberg kommune (11.01.2017) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, revidering, innkalling (16/2596) 
63 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
64 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, innkalling sak 16/2021 
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tidligere kommunedirektør at det etableres et fast samtale/samarbeidsforum mellom kommunens 

enhet for samfunnsutvikling og selskapet 65 

Ordfører forklarer i intervju at bakgrunnen for vedtaket 10. februar 2021 (sak 16/2021) om å utrede rollen 

som samfunnsaktør, er at Kongsberg kommune er en vekstkommune og en vertskommune for 

næringsliv. Det er store krav til boligutvikling, næringsutvikling og sentrumsutvikling. Det er et politisk 

ønske om å utvikle Hvittingfoss og Efteløt, men mer utfordrende å få private utbyggere til å satse her. 

Tomteselskapet anses imidlertid å være en viktig samfunnutvikler, spesielt der hvor det er mindre 

interessant for andre å utvikle tomter.  

I intervju kommer det fram at verken styreleder eller daglig leder er kjent med om kommunedirektøren 

har gjort noe med hensyn til å følge opp kommunestyrets vedtak om å utrede selskapets rolle som 

aktør innen samfunnsutvikling. 

Kommunedirektøren forklarer at kommunen foreløpig ikke har fulgt opp kommunestyrets vedtak om at 

tomteselskapets rolle som mulig aktør innen samfunnsutvikling skal utredes. Kommunedirektør antar at 

dette kan skyldes utilstrekkelig fokus, samt at pandemien har tatt det meste av tid og fokus de siste to 

årene. Forrige kommunedirektør begynte å se på dette, men arbeidet ble nedprioritert på grunn av 

pandemien. Det er foreløpig ikke avklart hvordan kommunestyrets vedtak skal håndteres konkret. 

Tomteselskapets rolle vil på lengre sikt avhenge av resultatene fra jobben som skal påbegynnes om 

eierstrategi. Per nå så antas det at målet med selskapet kan medføre et ønske om at det dreier fokus fra 

boligutbygging til næringsutbygging.  

 

5.4. Vedtektene og selskapet formål 

Selskapets vedtekter ble sist vedtatt 25. august 2015. Ifølge vedtektene er formålet erverv, utvikling og 

salg av tomtearealer til bolig- og næringsformål, samt å bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved 

forskuttering av tiltak som har betydning for utvikling av selskapets framtidige prosjekter (§2). Det går 

også fram av vedtektene at selskapet skal drive etter sunne forretningsmessige prinsipper (§3). 66 

Det går ikke eksplisitt fram av vedtektene eller formålet at selskapet både har et finansielt og et 

politiske formål, slik det framgår av eierskapsmeldingen. Av eierskapsmeldingen går det fram at 

Kongsberg Tomteselskap AS er et eksempel på et selskap som skal imøtekomme et politisk ønske om 

en kommunal tomteutviklingsaktør som ikke nødvendigvis har profittmaksimering som mål, slik private 

tomteselskaper har. Kommunen har både et politisk og et finansielt formål med selskapet, og det 

forventes ikke utbytte.67 

I saksframlegget til eierskapsmeldingen kommer det også fram at tomteselskapet har vært utbygger i 

områder som ikke har vært økonomisk interessant for private aktører, og dermed fungert som et politisk 

styrt virkemiddel i kommunen. Tomteselskapet kommenterer i saksframlegget at dette gjelder 

 

65 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, innkalling sak 16/2021 
66 Kongsberg Tomteselskap. Vedtekter av 25.8.2015 
67 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
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eksempelvis Efteløt, Hvittingfoss og Jondalen. Tomteselskapet ser på seg selv som en del av 

kommunens virkemiddelapparat og ønsker å bidra sammen med kommunens øvrige virksomheter og 

fagavdelinger. 68  

Kommunen har ikke tilført midler til selskapet utover aksjekapitalen på kr 2,5 millioner kroner og det er 

ikke gitt kommunale lån eller garantier. Kommunen har dermed ikke annen risiko i selskapet enn 

aksjekapitalen. 69 

I saksframlegget til eierskapsmeldingen framgår det at tomteselskapet har bidratt på en rekke andre 

områder enn det som direkte gjelder kjøp, utvikling og salg av tomter i Kongsberg kommune. I tillegg til 

kjøp, utvikling og salg av tomtearealer har tomteselskapet de siste årene blant annet bidratt med 

etablering av klatrepark Gamlegrendåsen skole (grunnareal og 99-årig bruksrett), aktivitetspark 

Gamlegrenåsen Nord (grunnareal, opparbeidelse og møblering) og rehabilitering av kunstgressbaner. 70 
71. I KS konsulent sin rapport kommer det videre fram at selskapet har bidratt med planlegging, 

prosjektering, entrepriseinnhenting og masser til ny akebakke ved Madsbakken skole, masser til å 

utforme terreng rundt fotballbane og tilrettelegge for BMX, treningsapparater mv. ved Eilertsløkka 

idrettsbane og opparbeidelse og tilrettelegging av skiløyper og turstier. 72. Det går ikke fram av verken 

saksframlegget til eierskapsmeldingen eller KS konsulent sin rapport hva omfanget av de ovennevnte 

aktivitetene er i kroner eller timer. I kontradiksjonsrunden opplyser selskapet at tomteselskapets ansatte 

fører timelister for sine aktiviteter. Timer til arbeid med tiltak merkes enten med «ikke fakturerbart» eller 

det faktureres prosjektselskapet dersom tiltaket utføres på bakgrunn av rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplaner.  

Ordfører mener at vedtektene og formålet fungerer greit, men at det kan være behov for en revidering. 

Det må ses på om vedtektene er i tråd med de øvrige styringsdokumentene. Det er imidlertid viktig at 

vedtektene og formålet ikke blir for detaljert. I kontradiksjonsrunden går det fram at ordfører mener at 

vedtektene må gjennomgås og harmoniseres når det gjelder valg av styremedlemmer og retningslinjer 

for valgkomite samt selskapets rolle som samfunnsaktør og utvikler. Dette for å ta høyde for nye 

oppgaver som naturlig har kommet siden vedtektene siste ble revidert. 

I intervju med styreleder og daglig leder kommer det fram at daglig leder syntes vedtektene fungerer 

bra for selskapets drift, men at det er naturlig at de revideres i tråd med eierens mål med selskapet. I 

kontradiksjonsrunden opplyser styreleder og daglig leder at det at selskapet bruker sin kompetanse til 

etablering, bistand og hjelp til offentlige aktivitetsanlegg, bistand til skoler og barnehager, etablering av 

turstier og skiløyper mv. betraktes som en naturlig del av virksomheten. Selskapet vurderer at det er 

naturlig å ta en rolle i samfunnsutviklingen i selskapets virkeområde til beste for allmennheten. 

Selskapet oppfatter også at dette er noe eier forventer og påpeker at selskapet har og tar 

samfunnsansvar. Selskapet opplyser også at mange av de nevnte tiltakene følger direkte av 

rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplaner. Det er dermed krav som selskapet som tiltakshaver 

pålegges, og som må være gjennomført innen kjøperne får brukstillatelse for sine boliger. I noen grad 

 

68 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, innkalling sak 16/2021 
69 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
70 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding, innstilling 
71 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
72 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
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kan også slike aktiviteter, når de ikke følger direkte av planhjemlede rekkefølgebestemmelser, ses på 

som et «mykt» utbytte til eierne og dermed til samfunnet. Selskapet viser også til ønsker og vedtak om 

at selskapet skal ha en rolle som samfunnsutvikler.  

I intervju med kommunedirektør og rådgiver forklarer rådgiver at det kan være aktuelt å presisere i 

vedtektene at selskapet skal legge til rette for næringstomter. Det har blant annet vært et ønske å 

«friste» statlige selskaper ut av Oslo. Det kan også vurderes å presisere i vedtektene at selskapet kan 

benyttes til å etablere boligfelt i desentrale områder som ikke er lønnsomme. Kommunedirektør mener 

formålet i vedtektene er ganske tydelig, men at det kan være nyttig å øke søkelyset på næring. 

Selskapet har stort sett tilrettelagt og solgt boligtomter, og det har vært lite aktivitet knyttet til næring.  

KS- konsulent anbefaler at tomteselskapet videreføres som et aksjeselskap med dagens vedtekter. I 

rapporten kommer det fram at selskapet opplever seg som god til å følge opp det vedtektsfestede 

formålet og politiske vedtak som for eksempel kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Ifølge KS 

synes formålet (§2) å være innfridd ved at tilbudet av boligtomter er i balanse, og ved at tomteselskapet 

er i balanse og har ledige bolig- og næringstomter. Det finansielle formålet antas å innebære at 

tomteselskapet selv bærer sine kostnader og at kommunen verken skal ha økonomisk utbytte eller 

bidra med tilskudd. 73 

 

5.5. Årlig rapportering om tilstand 

Kommunen har ikke stilt særskilte krav til innholdet i rapporteringen fra tomteselskapet. I henhold til 

eierskapsmeldingen er det et krav at selskapet skal rapportere gjennom årsrapport og 

generalforsamlingen, men det er ikke stilt krav eller forventninger til innholdet i rapporteringen. 

Selskapet utarbeider imidlertid en egen rapport (informasjon til konsernregnskapet) om sin virksomhet, 

som følger årsregnskapet, behandles på generalforsamlingen, og legges fram for formannskapet i 

eiermøtet. Rapporten omhandler blant annet overordnet informasjon om virksomheten, styrets 

kommentar til årsresultatet, og utviklingen av egenkapitalen og noe informasjon om morselskapet og 

datterselskaper/tilknyttede selskaper. Rapporten legges ved som saksdokumentasjon for 

formannskapet sammen med øvrige dokumenter fra generalforsamlingen. Rapporteringen legges ikke 

fram for kommunestyret.  

Ordfører forklarer at selskapet legger frem de samme dokumentene som er behandlet på 

generalforsamlingen (årsregnskap mv) for formannskapet i eiermøtet. Dette gjennomføres årlig ca. juni. 

På møtet suppleres dokumentasjonen fra generalforsamlingen med en presentasjon, som blant annet 

utdyper resultatene og ev. utfordringer.  

I intervju med styreleder og daglig leder forklarer også daglig leder at selskapet rapporterer gjennom 

konsernregnskap og årsrapport. Det gis også en mer utfyllende presentasjon for formannskapet. Daglig 

leder presiserer at det er eier som fastsetter hvor omfattende rapporteringen bør være. Det er i den 

 

73 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
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sammenheng naturlig at Kongsberg Tomteselskap AS har mindre omfattende rapportering enn 

eksempelvis Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE), som juridisk sett er en del av kommunen. 

Kommunedirektør mener dagens rapportering ikke er en fullgod rapportering, med tanke på hva eier vil 

med selskapet og hva selskapet har gjort for å jobbe mot eiers mål med selskapet. Men dette henger 

også sammen med mangelfull eierstrategi og mål for selskapet. Rådgiver opplyser at det ikke er noen 

rapportering ut over selskapets rapportering til generalforsamling og presentasjon i formannskapet. 

Rådgiver opplyser videre at selskapet i realiteten må sies å ha hatt frie tøyler, og opplyser at ordfører har 

ikke fått noe bundet mandat av formannskapet i forbindelse med generalforsamlinger.  
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6. God sammensetning og nødvendig 

kompetanse i styret 

6.1. Prosess for valg av styremedlemmer (valgkomite) 

Kommunen har ikke vedtektsfestet ordningen med valgkomite, men det framgår av 

eierskapsmeldingen at tomteselskapets styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen etter 

innstilling fra en valgkomite. 74 

Kommunen utarbeidet i april 2021 en instruks for valgkomite for de heleide aksjeselskapene Kongsberg 

Tomteselskap AS, ASVO Kongsberg AS og Kongsberg energiselskap AS (se vedlegg 4). Valgkomiteen 

skal blant annet legge vekt på at de foreslåtte kandidatene har nødvendig erfaring, kompetanse og 

kapasitet på en tilfredsstillende måte, og at det skjer en hensiktsmessig utskiftning i de aktuelle verv 

(3.7). Videre bør styrets evalueringsarbeid legges fram for komiteen (3.8).  

Valgkomiteen for kommunens aksjeselskap ble vedtatt i kommunestyret 19. mai 2021, og består av fem 

personer.75 Kommunen/valgkomiteen har foreløpig ikke definert hva slags kompetanse det er behov for 

i selskapet og det foreligger ingen skriftlig begrunnelse for valg av styremedlemmer. 

Ordfører forklarer at dagens styre ble valgt etter tidligere modell (før instruks for valgkomite ble 

opprettet). Det vil si at styrevervene ble fordelt politisk i etterkant av kommunevalget av kommunens 

valgkomite (gruppelederne) i 2019. Der ble det vektlagt at styret skulle avspeile politisk struktur / 

variasjon, kompetanse og en blanding av kontinuitet og nye personer. Kompetansekrav er ikke detaljert 

beskrevet eller formalisert, men uformelt vurdert. Framover vil imidlertid styret bli satt sammen av en 

egen valgkomite, som ved valg av styre til Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) og ASVO. 

Valgkomiteen beskrev kompetanse til foreslåtte kandidater ved nyvalg av styre til KKE.  

I kontradiksjonsrunden presiserer ordfører at dagens styre er valg av kommunestyret etter innstilling fra 

kommunens valgnemnd høsten 2019. Ordfører mener at styret har god kompetanse på det feltet de er 

satt til å utøve eierskap på, og framhever at styret i 2019 ble satt sammen med tanke på både kontinuitet 

og erfaring. Ordfører mener også at vedtektene må gjennomgås og harmoniseres når det gjelder valg 

av styremedlemmer (retningslinjer for valgkomite). 

I intervju med styreleder og daglig leder kommer det fram at det ikke kom noen innstilling fra 

valgkomiteen til generalforsamlingen i 2022, og at det tidligere styret dermed ble gjenvalgt. I ettertid har 

det kommet signaler på at valgkomiteen har begynt å se på dette og at det kan komme endringer i 

styresammensetningen gjennom ekstraordinær generalforsamling. Styreleder forklarer at det ikke har 

kommet signaler fra eier på hvilken kompetanse selskapets styre bør ha. Styret har imidlertid evaluert 

seg selv, og kommet frem til hvilken kompetanse det mener styret bør ha. Evalueringen viser at dagens 

 

74 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding 2020 – 2024 
75 Kongsberg kommune (1.5.2021) Valgkomite Saksprotokoll 
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styre dekker dette behovet tilfredsstillende. Evalueringen viser at styret vurderer at det både har 

forståelse for markedet, økonomisk kompetanse og politisk kompetanse.  

I intervju med kommunedirektør og rådgiver kommer det fram at det må anses som en ren 

forglemmelse at valgkomiteen ikke hadde noe innstilling til nytt styre til årets generalforsamling. Det er 

imidlertid innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å sikre at det gjøres valg i tråd med ny instruks. 

Det er også en mangel at hele styret velges samtidig, og at styret ikke har overlappende valgperiode. Av 

hensyn til kontinuitet bør ikke hele styret velges samtidig. Det har vært en tradisjon i kommunen fram til 

nå at styrevervene blir fordelt politisk etter valg. Dette har vært attraktive og interessante selskaper for 

politikerne å sitte i. Kommunen har bestemt at politikere ikke skal sitte i styrene i kommunale foretak 

(KF-ene), men dette gjelder ikke aksjeselskap. Kommunedirektøren forklarer at kommunen bør være 

tydelig på hvilken kompetanse kommunen som eier mener styret skal ha.  

I kontradiksjonsrunden viser selskapet til vedtektene § 7, hvor det framgår at det skal være kontinuitet i 

styret.  

I KS – konsulents rapport fra 2018 går det fram at KS- konsulent har inntrykk av at styret i 

tomteselskapet balanserer politisk bredde og relevant kompetanse. Styret utrykker selv at det fungerer 

godt, men kommunen har ikke etablert rutiner for å skaffe seg informasjon om styrenes arbeid. KS- 

konsulent mener at slik informasjonsinnhenting er særdeles viktig når styremedlemmene er folkevalgte 

eller representerer politiske partier i kommunen 76 

 

6.2. Rutiner som sikrer nødvendig kompetanse i styrene (styreinstrukser mv.) 

Nærmere om det valgte styret 

Det valgte styret består av to kvinner og tre menn, og medlemmene har en gjennomsnittlig alder på om 

lag 55 år. Alderen på styremedlemmene varierer fra 29 til 66 år. Samtlige styremedlemmer er 

folkevalgte i Kongsberg kommune, og samtlige er registrert i KS sitt styrevervregister (se tabell under).  

Tabell 4 Nærmere om styret 

Styrefunksjon Kjønn Født Styrevervreg Folkevalgt Honorar per år77 

styrets leder K 1977 Ja Kongsberg kommune, Miljøpartiet De Grønne 80 000 

nestleder M 1956 Ja Kongsberg kommune, Senterpartiet 55 000 

styremedlem M 1963 Ja Kongsberg kommune, Høyre 50 000 

styremedlem M 1947 Ja Kongsberg kommune, KGBL 50 000 

styremedlem K 1993 Ja Kongsberg kommune, Arbeiderpartiet 50 000 

6.3. Utarbeidelse av styreinstruks, årlig plan, evalueringer og årsrapport i styret 

 

76 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018, s. 17. 
77 Kongsberg tomteselskap (2022) Innkalling til Ordinær Generalforsamling i AS Kongsberg Tomteselskap, 27. juni 2022 
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I intervju med ordfører går det fram at ordfører forventer at styret følger opp at det utarbeides 

styreinstruks, årlig plan (årshjul), årsrapport og at styret evaluerer seg selv, men ordfører er ikke kjent 

med om det gjøres. Ordfører har imidlertid etterspurt en møteplan, fordi møtedatoer bør inn i 

kommunens møteplan. Ordfører har imidlertid god kommunikasjon med selskapet og tett dialog om 

utvikling av nye felt / områder osv.  

Styreinstruks 

Av protokollen til styremøte i tomteselskapet 1. februar 2021 går det fram at instruks for styret i 

Kongsberg Tomteselskap AS var tema på dialogmøte med ordfører, tidligere kommunedirektør, 

styreleder og daglig leder 25. januar 2021. Ifølge eierskapsmeldingen skal Kongsberg kommune 

utarbeide en instruks for styret, men ved årsskiftet 2020/2021 hadde dette ikke skjedd. Etter vedtak i 

styremøte 10. desember 2020 hadde styret derfor selv utarbeidet et utkast. I dialogmøtet takket ordfører 

og rådmann for initiativet og ba om å få utkastet oversendt for videre vurdering. Av protokollen fra 

styremøte 23. mars 2021 (sak 12/21) fremgår det videre at rådmannen sendte styrets utkast til vurdering 

hos kommuneadvokaten, som har utarbeidet et oppdatert forslag. Styret sluttet seg til 

kommuneadvokatens forslag, og vedtok i tillegg enkelte tillegg (se vedlegg 5 for vedtatt styreinstruks). 

Revisjonen har oppsummert prosessen i figuren under.  

 

Figur 7 Illustrasjon av prosessen ved utarbeidelse av instruks for styret ved årsskiftet 2021/2022 

 

I intervju med styreleder og daglig leder kommer det fram at styret også har utarbeidet et utkast til 

årshjul som viser planlagte aktiviteter i styret (se vedlegg 6). Styreleder forklarer imidlertid at styret ikke 

utarbeider årsrapporter om sitt arbeid. Styret gjennomførte imidlertid styreevaluering for første gang i 

fjor. Selve evalueringen ble gjennomført på et styremøte, hvor halve møtet ble satt av til 

egenevaluering. Styreleder hadde på forhånd plukket ut sentrale spørsmål og temaer som ble diskutert 

på møtet. Styreleder er imidlertid usikker på om egenevalueringen bør være årlig eller annethvert år. 

Styreleder er fornøyd med styresammensetningen. Styret har ulik og komplementerende kompetanse. 

Styreleder forklarer videre at styret har gode diskusjoner, og at de er gode på å få bidrag fra 

styremedlemmene på de fagfeltene de er gode på. Resultatet av styrets egenevaluering er ikke 

skriftliggjort og er ikke oversendt til kommunen som eier i tråd med instruks for valgkomite. I 

kontradiksjonsrunden opplyser selskapet at kommunen ikke har delt instruks for valgkomite med 

selskapet. 

I kontradiksjonsrunden opplyser selskapet om at styret vil innføre rutiner for årsrapport, og styrets 

egenevaluering i framtiden vil bli delt med valgkomiteen.  

 



 

 
42 

Kongsberg kommune | 2022 | Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

7. Faste møtepunkter 

7.1. Eiermøter 

Ordfører opplyser at eiermøte gjennomføres årlig i formannskapsmøter (ofte juni). På eiermøtene 

gjennomgås status og planer videre. I kontradiksjonsrunden presiserer ordfører at eiermøtet skjer i 

forbindelse med behandling av dokumenter fra generalforsamlingen. Her redegjør tomteselskapet for 

arbeidsåret og for planer fremover. I tillegg gjennomføres generalforsamling en gang per år (mai). 

Ordfører er opptatt av å forankre alle styringssignaler som gis til selskapet politisk i formannskapet.  

Styreleder og daglig leder forklarer at selskapet på eiermøtet presenterer selskapet og svarer på 

spørsmål fra medlemmene. Styreleder opplyser at det er mye fokus på enkeltsaker, og at det er lite tid 

til – og ikke lagt opp – til diskusjoner rundt hva eier ønsker å bruke selskapet til. Det oppleves at det i 

liten grad gis styringssignaler i eiermøtene. Styreleder savner styringssignaler fra eier. På grunn av 

møtets form, hvor formannskapet har eiermøter med samtlige selskaper og hvor det kun settes av ca 20 

minutter til hvert selskap, er det i liten grad lagt opp til helhetstenkning og en dypere forståelse for 

bruken av selskapet. I eiermøtet bør eier i større grad ha søkelys på de store linjene og det store bildet, 

og om selskapet er på rett vei. Eiermøtet er i større grad et forum for rapportering enn styring og dialog. 

Nåværende kommunedirektør var med på sine første eiermøter i juni i år. Det var her en kort 

presentasjon av selskapene, etterfulgt av spørsmål fra medlemmene. Eiermøte gjennomføres på en god 

måte, men det bærer preg av å være orienteringer, og har lite søkelys på mål og måloppnåelse. Det var 

ikke diskusjoner om forventninger på eiermøtet. Dette kan forklares med at kommunen ikke har satt 

tilstrekkelig klare og tydelig mål for selskapet. 

 

7.2. Dialogmøter 

Ordfører opplyser at det tidligere ble gjennomført dialogmøter med ordfører, kommunedirektør, 

styreleder og daglig leder cirka hver måned. Det var imidlertid en utfordring tidligere at selskapet tok 

opp mye administrative tema som ikke hørte hjemme i et dialogmøte. Det var tidligere behov for å lære 

opp selskapet med hensyn til hvilke saker som behandles av saksbehandlere og hvilke som kan 

behandles av rådmannen eller ordfører. Dette har imidlertid blitt bedre den siste tiden. Nå gjennomføres 

dialogmøtene etter behov. Dialogmøtene er uformelle og det føres ikke referat fra møtene.  

I kontradiksjonsrunden kommer det fram at ordfører ikke kjenner seg igjen i at møtene mellom 

kommunen og selskapet ikke har vært velfungerende. Ordfører viser til at styreleder/daglig leder ikke 

har ytre noe ønske om å endre møteplassene eller gitt noe tilbakemelding om verken form, hyppighet 

eller innhold. Ordfører viser til at de faste møteplassene gjelder både møter med formannskapet 

(eiermøter) og møter med ordfører og kommunedirektør (dialogmøter). Dialogmøtet med ordfører og 

kommunedirektøren har vært avholdt på en svært jevnlig basis og med utgangspunkt i konkrete saker. 

Hyppigheten av disse møtene har vært lavere det siste året. Dette skyldes både skifte av 

kommunedirektør og at det har vært færre saker og problemstillinger. Ordfører mener at disse møtene 

har fungert greit. I en del saker har imidlertid sakene vært av en slik karakter at de hører hjemme i møter 
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med saksbehandler på plan og bygg, ikke møter med ordfører/ kommunedirektør. Tomteselskapet har 

også tatt opp saker hvor det allerede foreligger eksisterende politiske vedtak av ny dato. Ordfører 

mener at gjennomføringen av møtene er i tråd med eierskapsmeldingens anbefalinger, men påpeker 

også at selv om ting er bra er det alltid rom for forbedringer. Ordfører trekker også fram at kommune-

Norge har stått i en pandemi i to år. Dette har påvirket både administrasjonen og politiske ledelse når 

det gjelder prioritering av saker og møter. Det er ikke viktig å gjennomføre møter dersom det ikke 

foreligger saker som må tas opp.  

I intervju med styreleder og daglig leder kommer det fram at selskapet tidligere (2019 – 2020) hadde 

dialogmøter med ordfører, varaordfører og kommunedirektør, men at dette har avtatt over tid. Det er 

ikke gjennomført dialogmøter med ny kommunedirektør. Selskapet erfarte at forrige kommunedirektør 

ønsket å holde selskapet på avstand for å ikke særbehandle aksjeselskapet. Selskapet opplevde at 

dialogmøtene ikke fungerte, at de var «trege» og det ikke var så mye nytte å hente fra møtene. 

Selskapet ønsker en dialog hvor det kommer fram hvordan kommunen kan bruke tomteselskapet og 

hvordan selskapet kan bidra mer til å hjelpe kommunen å nå sine mål.  

Ifølge protokollen til styremøte 1. februar 2021 ble det holdt et dialogmøte med eier 25. januar 2021. Fra 

eier møtte ordfører og daværende kommunedirektør. Fra tomteselskapet møtte styreleder og daglig 

leder. Av protokollen går det fram at styreleder presenterte tanker rundt at tomteselskapet ønsker å 

være en samfunnsaktør som bidrar til at man får den utviklingen man ønsker i Kongsberg kommune.  

I KS konsulent sin rapport fra 2019 kommer det fram at det er et forventningsgap mellom kommunens 

folkevalgte og selskapets øverste administrasjon. Kommunen opplever å ha lite kjennskap til selskapet 

og selskapet opplever at kommunen interesserer seg lite for selskapet. Forventingsgapet skyldes blant 

annet manglende kontakt mellom eier og selskapet hvor informasjon om resultater og måloppnåelse 

kan gis og mottas. 78  

I tidligere kommunedirektørs innstilling til eierskapsmeldingen, som ble behandlet i kommunestyret 10. 

februar 2021 (sak 16/2021), kommer det fram at kommunedirektøren er av den oppfatning at 

virksomhetsspennet er for stort, og at det ikke er mulig med en god oppfølging av kommunens 

selskaper slik det anbefales i evalueringen av Tomteselskapet som ble utført av KS konsulentene og 

revisjonen av eierstyring som ble gjennomført av Viken kommunerevisjon. Manglende oppfølging av 

selskapene eller manglende eierstyring er den mest kritiske merknaden som gis i rapportene. 79 

I kommunedirektørens innstilling kommer det videre fram at kommunen er eier av forholdsvis mange 

selskaper. Bruk av selskapsorganisering gjør at beslutningsprosessene blir kortere og synliggjør 

omfanget av den konkretet virksomheten. Samtidig reduseres politisk og administrativ ledelses 

styringsevne over virksomheten. Kommunedirektøren mener det må vurderes å gjøre endringer i 

selskapsporteføljen eller avsettes ressurser til god og målrettet oppfølging av selskapene. Selskapene 

bør uansett evalueres med jevne mellomrom for å sjekke om selskapene bør omorganiseres, gis endret 

 

78 KS konsulent (2019) AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
79 Kongsberg kommune (2021) Eierskapsmelding, innstilling 
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innhold og formål, om selskapet har utspilt sin rolle og bør avvikles eller om oppgavene like gjerne kan 

forvaltes av kommunens primærorganisasjon og selskapene dermed avvikes. 80 

  

 

80 Kongsberg kommunestyre (10.02.2021) Eierskapsmelding for Kongsberg kommune, Revisjon 2021, innkalling sak 16/2021 



 

 
45 

Kongsberg kommune | 2022 | Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

8. Samlede vurderinger og konklusjon 

Kommunens eierskapsmelding legger et godt grunnlag for eierstyring av selskapet, men utyper i 

liten grad kommunens formål med eierskapet 

Kommunen har utarbeidet en eierskapsmelding som i all hovedsak er i tråd med kommunelovens 

minimumskrav, og som skal revideres hvert andre år. Eierskapsmeldingen stiller klare krav til både 

kommunen som eier og til selskapene på overordnet nivå, og inneholder en oversikt over selskapene i 

tråd med kommunelovens krav. Den gjengir også formålet til selskapene fra vedtektene, men den 

utdyper ikke hva som er kommunens formål med eierskapet. Kommunen gjør heller ikke en vurdering 

av om selskapene fyller sin hensikt etter det formålet kommunen har med selskapet. Den legger 

dermed et godt grunnlag for en åpen, forutsigbar og langsiktig eierstyring av selskapene på overordnet 

nivå, men legger i liten grad føringer som er tilpasset det enkelte selskap.  

Når det gjelder Kongsberg Tomteselskap AS spesielt, inneholder eierskapsmeldingen i all hovedsak kun 

overordnet informasjon om selskapet. Kommunedirektørens saksframlegg er imidlertid mer utfyllende, 

men det kommer ikke fram av verken eierskapsmeldingen eller saksframlegget til kommunedirektør 

hva som er kommunens formål med å eie selskapet og det gjøres ikke en vurdering av om selskapet 

fyller sin hensikt.  

Kommunen mangler en eierstrategi med mål for selskapet 

Kommunen har ikke utarbeidet en eierstrategi med mål for selskapet, som presenteres i 

eierskapsmeldingen i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (sak 29/13) og 

eierskapsmeldingen. Manglende etterlevelse av kommunestyrets vedtak kan forklares med at det er 

satt av lite ressurser til eierstyring i kommunen. Revisjonen mener at det prinsipielt sett er uheldig at 

kommunestyrets vedtak om å utarbeide eierstrategier ikke er etterlevd i praksis. Revisjonen mener 

imidlertid det er positivt at selskapet selv har utarbeidet en strategi som er revidert for periodene 2015 – 

2018 og 2018 – 2022 og at selskapet nå er i gang med å revidere denne på nytt for perioden 2023 – 2026. 

Kongsberg Tomteselskap AS har ifølge selskapets strategi og rapportering til kommunen i forbindelse 

med generalforsamling lenge hatt som mål å øke inntjeningen/resultatene og dermed bygge opp 

egenkapital. Ifølge strategien er økt inntjening og økt egenkapital en sentral målsetning for selskapet og 

avgjørende for å oppnå selskapets vedtektsfestede formål. I perioden 2015 – 2021 har likevel 

resultatene variert betydelig fra år til år og selskapets egenkapital har som følge av dette blitt redusert 

med om lag 37 prosent fra 28,8 millioner i 2015 til 18,5 millioner kroner i 2021. I samme periode er 

selskapets gjeld økt med om lag 47 prosent fra 32,9 millioner i 2015 til 48,4 millioner i 2021. Per 2021 har 

selskapet utfordringer knyttet til blant annet lavt antall salgsklare tomter samt komplekse og 

tidkrevende planprosesser. Selskapet mener selv å ha kontroll. På bakgrunn av variabel inntjening og 

redusert egenkapital i perioden 2015 – 2021 og dermed manglende måloppnåelse mener revisjonen 

likevel at eier bør vie dette området mer oppmerksomhet i eierstyringen og i strategiarbeidet. Betydelig 

risiko i markedet kombinert med variable resultater og redusert egenkapital kan på sikt svekke 

selskapets økonomiske handlekraft og redusere muligheten for å nå fastsatte mål.  
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Blant annet som følge av pandemien har kommunen foreløpig ikke fulgt opp kommunestyrets vedtak 

10. februar 2021 (sak 16/21) om å utrede selskapets rolle som samfunnsaktør. Revisjonen mener det er 

viktig at kommunestyrets vedtak og forutsetninger følges opp og at arbeidet med oppfølgingen av 

vedtaket ses i sammenheng med arbeidet med en eierstrategi for selskapet. 

Det kan stilles spørsmål ved om alle aktiviteter som selskapet gjennomfører er innenfor det 

vedtektsfestede formålet 

Ifølge vedtektene har tomteselskapet som formål å kjøpe, utvikle og selge tomter til bolig- og 

næringsformål (§2). Det går også fram av vedtektene at selskapet skal drive etter sunne 

forretningsmessige prinsipper (§3). Av eierskapsmeldingen går det videre fram at selskapet både har et 

finansielt og et politisk formål. Et eksempel på sistnevnte er at tomteselskapet kjøper, utvikler og selger 

tomter i områder som ikke er økonomisk interessant for private aktører.  

Etter revisjonens vurdering er vedtektene i all hovedsak hensiktsmessige så lenge eier ønsker at 

selskapets virksomhet skal være avgrenset til å kjøpe, utvikle og selge tomter. I tillegg til kjøp, utvikling 

og salg av tomter har tomteselskapet imidlertid de siste årene blant annet bidratt med å etablere en 

klatrepark på Gamlegrendåsen skole (grunnareal og 99-årig bruksrett), aktivitetspark Gamlegrenåsen 

Nord (grunnareal, opparbeidelse og møblering) og rehabilitering av kunstgressbaner. Selskapet har 

også bidratt med planlegging, prosjektering, entrepriseinnhenting og masser til ny akebakke ved 

Madsbakken skole, masser til å utforme terreng rundt fotballbane og tilrettelegge for BMX, 

treningsapparater mv. ved Eilertsløkka idrettsbane og opparbeidelse og tilrettelegging av skiløyper og 

turstier. Av kontradiksjonsrunden kommer det fram at flere av disse tiltakene følger av 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner. Øvrige tiltak kan ifølge selskapet ses på som et «mykt» 

utbytte til eierne og dermed samfunnet og viser at selskapet ønsker å ta samfunnsansvar og være en 

samfunnsutvikler.  

Etter revisjonens vurdering kan det stilles spørsmål ved om aktiviteter som ikke direkte kan knyttes til 

kjøp, utvikling og salg av tomter knyttet til egne prosjekter eller tilhørende reguleringsplaner faller inn 

under selskapet vedtektsfestede formål.  

Det er styrets ansvar å sørge for at selskapets virksomhet er i samsvar med formålet og øvrige 

styringsdokumenter. Dersom eier ønske at selskapet skal drive med andre aktiviteter enn kjøp, utvikling 

og salg av tomter, bør dette presiseres i formålet i vedtektene og i øvrige styringsdokumenter, slik at det 

går klart fram av vedtektene hvilken virksomhet selskapet skal drive.  

Kongsberg kommune har i liten grad satt krav til rapportering fra selskapet 

Kongsberg kommune har i liten grad satt krav til rapportering fra selskapet. I henhold til 

eierskapsmeldingen er det et krav at selskapet skal rapportere gjennom årsrapport og 

generalforsamlingen, men det er ikke stilt krav eller forventninger til innholdet i rapporteringen. 

Selskapet utarbeider en egen rapport om sin virksomhet (informasjon til konsernregnskapet), som 

behandles på generalforsamlingen og som legges fram for formannskapet. Informasjonen legges 

imidlertid ikke fram for kommunestyret.  
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Etter revisjonens vurdering er rapporteringen fra selskapet i tråd med det som eier forventer i 

eierskapsmeldingen. Kommunen bør imidlertid vurdere å stille krav til innholdet i rapporteringen fra 

selskapet knyttet til blant annet måloppnåelse samt eventuelle risikofaktorer og tiltak. Kommunen bør 

også vurdere å legge fram informasjonen for kommunestyret, slik at kommunestyret kan få årlig 

informasjon om tilstanden i selskapet.  

Kommunens valgkomite er ikke benyttet ved valg av det sittende styret 

Kommunen har ikke vedtektsfestet ordningen med valgkomite, men det framgår av 

eierskapsmeldingen at tomteselskapets styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen etter 

innstilling fra en valgkomite. Kommunen har også utarbeidet en instruks for valgkomite og opprettet en 

valgkomite, men denne ble ved en inkurie ikke tatt i bruk ved valg av styremedlemmer til Kongsberg 

Tomteselskap AS i 2022. Det innebærer at dagens styre ble politisk sammensatt i etterkant av valget i 

2019 og at hele styret ble gjenvalgt på generalforsamlingen i 2022, uten at den oppnevnte valgkomiteen 

var involvert. Revisjonen har fått opplyst at det skal gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling 

for å sikre at valg av styret gjennomføres i tråd med ny instruks. På bakgrunn av at valgkomiteen og ny 

instruks ikke er tatt i bruk enda, har kommunen foreløpig ikke definert hva slags kompetanse det er 

behov for og det foreligger ingen begrunnelse for valg av styremedlemmer. Både ordfører og styret 

selv mener imidlertid at styret har god og relevant kompetanse.  

Det er en viktig oppgave for eier å sikre at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset selskapets formål 

og virksomhet, og at styret har komplementær kompetanse og erfaring. For å sikre dette bør 

kommunen definere hva slags kompetanse og kapasitet det er behov for i styret og sørge for at valg av 

styremedlemmer skjer etter fastsatt instruks. For å sikre kontinuitet bør rekruttering til styret foregå slik 

at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig. Kommunen bør også vurdere å vedtektsfeste bruk av 

valgkomite ved valg av styremedlemmer til selskapet.  

Styret har utarbeidet en styreinstruks og en årlig plan, men har ikke utarbeidet en egen årsrapport 

og sender ikke over resultater av egenevaluering til valgkomiteen 

Etter revisjonens vurdering er det positivt at styret i 2021 har utarbeidet en styreinstruks, som legger et 

godt grunnlag for forvaltningen av selskapet. Styret har også fastsatt en årlig plan for sitt arbeid og har 

evaluert seg selv, men styret har ikke utarbeidet en årsrapport. Videre er ikke resultatet av evalueringen 

oversendt til valgkomiteen i tråd med instruks for valgkomite. Dette kan forklares med at kommunen 

ikke har delt instruksen for valgkomiteen med selskapet, og at styret derfor ikke var klar over 

forventingen fra eier. 

Møtepunkter mellom kommunen som eier og selskapet har i varierende grad bidratt til 

forventningsavklaring 

KS konsulent fant i sin rapport fra 2019 at det var et forventningsgap mellom kommunens folkevalgte og 

selskapets øverste administrasjon. Kommunen opplevde å ha lite kjennskap til selskapet og selskapet 

opplevde at kommunen interesserte seg lite for selskapet. Denne undersøkelsen tyder på at 

møtepunktene mellom kommunen og selskapet i varierende grad har bidratt til økt 

forventningsavklaring i perioden etter at konsulentrapporten ble levert, og at det fortsatt er et 

forbedringspotensial på området. 
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Formannskapet har årlige eiermøter med selskapene, men disse fungerer i varierende grad som en 

møteplass hvor selskapet og eier kan ha gjensidig informasjonsutveksling, avklare forventninger og 

drøfte generell utvikling og rammevilkår for virksomheten. Eiermøtene bærer i stor grad preg av å være 

orienteringer fra selskapene, og er i større grad et forum for rapportering enn styring og dialog. Som 

følge av at kommunen ikke har satt klare og tydelige mål for selskapet er det også lite fokus på mål og 

måloppnåelse i eiermøtene.  

Videre er det i varierende grad utviklet faste møteplasser mellom kommunen og selskapet for å 

imøtekomme anbefalingene i KS rapporten fra 2019, slik kommunestyrets vedtak (sak 16/2021) legger til 

grunn. Det ble tidligere gjennomført faste dialogmøter med ordfører, kommunedirektør, styreleder og 

daglig leder, men disse har ifølge selskapet ikke fungert optimalt og har avtatt over tid. Ordfører viser 

blant annet til pandemien og mener imidlertid at gjennomføringen av møtene har vært i tråd med 

behovet og kommunestyrets vedtak.  

Revisjonen mener at en årsak til at møtepunktene mellom kommunen og selskapet i varierende grad 

oppleves å bidra til å avklare forventinger kan være kommunen ikke har utarbeidet en klar skriftlig 

strategi for selskapet med målsettinger. Eier har i liten grad formulert mål og forventinger til selskapet 

som kan følges opp nærmere i eiermøter og dialogmøter med selskapet. 

Konklusjon 

Kongsberg kommune har et forbedringspotensial når det gjelder å følge opp eierinteressene i 

Kongsberg Tomteselskap AS. Kommunen har utarbeidet en eierskapsmelding med klare krav til 

kommunen som eier og til selskapet, men etterlever i varierende grad kravene som er satt. Dette gjelder 

særlig krav om eierstrategi og mål for selskapet. Mangel på strategi og mål fra eier kan medføre 

usikkerhet i selskapet knyttet til hva eier vil med selskapet på lang sikt, og kan også gjøre det vanskelig 

for selskapet å lage egne planer og strategier for å følge opp eiers målsettinger. På bakgrunn av 

manglende måloppnåelse av selskapets egne mål knyttet til resultater og utvikling av egenkapital i 

perioden 2015 – 2021 mener revisjonen at det er viktig at kommunen utarbeider en klar eierstrategi for 

selskapet, som kan legge grunnlaget for aktiv oppfølging av verdiene som ligger i selskapet.   
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9. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang, vil vi anbefale følgende:  

1. Kommunen bør vurdere å utdype i eierskapsmeldingen hva som er kommunens formål med 

eierskapet, samt gjør en vurdering av om selskapet fyller sin hensikt etter det formålet 

kommunen har med selskapet.  

2. Kommunen bør utarbeide en eierstrategi for selskapet som presenteres i eierskapsmeldingen.  

3. Dersom kommunen som eier ønsker at selskapet skal drive med andre aktiviteter enn kjøp, 

utvikling og salg av tomter, bør dette presiseres i formålet i vedtektene og i øvrige 

styringsdokumenter. 

4. Kommunen bør vurdere å stille krav til innholdet i den årlige rapporteringen fra selskapet, samt 

rapportere informasjonen videre til kommunestyret. 

5. Kommunen bør vurdere å vedtektsfeste bruk av valgkomite og sørge for at valg av 

styremedlemmer skjer ved bruk av valgkomite i tråd med egen instruks.  

6. Styret bør sende over resultatet av egenevalueringer til valgkomiteen, i tråd med instruks for 

valgkomite. Styret bør også vurdere å utarbeide en årsrapport om sitt arbeid.  

 

Utkast til rapport ble sendt Kongsberg kommune ved ordfører (som eier) og til selskapet ved styrets 

leder og for uttalelse. Uttalelsene er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 28. oktober 2022. 

 

 Torkild Halvorsen  
 leder forvaltningsrevisjon  

 

Morten Kallevig Frode Hegstad Christoffersen 
forvaltningsrevisor forvaltningsrevisor 
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KS konsulent (2019) – AS Kongsberg Tomteselskap. Evaluering 2018 
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https://www.proff.no/regnskap/kongsberg-tomteselskap-as/kongsberg/eiendomsforvaltning-og-

utvikling/IFF5MCP00B0/ 

https://www.kongsberg.kommune.no/ 
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https://kongsberg-tomteselskap.no/
https://www.samfunnsbedriftene.no/advokattjenester/eierstyring-og-selskapsledelse/eierstyring/hva-er-en-eierstrategi/
https://www.samfunnsbedriftene.no/advokattjenester/eierstyring-og-selskapsledelse/eierstyring/hva-er-en-eierstrategi/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/eierskap/eierpolitikk/eierstrategier/
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Vedlegg 1 – Uttalelser til eierskapskontrollen 

Uttalelse fra Kongsberg kommune, datert 24. oktober 2022 
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Uttalelse fra Kongsberg Tomteselskap AS, datert 21. oktober 2022 
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Vedlegg 2 – RSK 002 – Standard for eierskapskontroll 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 002, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for eierskapskontroller 

med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i eierskapskontroll, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av eierskapskontroll. 

Gjennomføring av eierskapskontroll er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner81, og 

kontrollutvalget skal påse at det utføres eierskapskontroll. 

Det skal utarbeides en plan for eierskapskontroll som 

viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

eierskapskontroll. Denne skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering, og den skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Undersøkelse av virksomheten i kommunalt eide 

selskaper (forvaltningsrevisjon) skal gjennomføres i 

samsvar med RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i eierskapskontroll, og denne er ansvarlig for å 

påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at eierskapskontrollen 

gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om kunnskap om eierstyring og selskapsledelse. Revisor skal 

være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Eierskapskontrollen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

 

81 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Dialogen med eier, selskapet og 
andre berørte  

14-15 Kriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og system for 
kvalitetskontroll  
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kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 

nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å 

kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å 

endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal 

dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver eierskapskontroll, som redegjør for 

problemstillinger, kriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Dialogen med eier, selskapet og andre berørte 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med eier og selskap. Senest før 

datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til den som utøver kommunens eierfunksjon og 

til det/de aktuelle selskapet/selskapene. Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, kriterier, informasjonsbehov og planlagt gjennomføring av 

kontrollen.  

Utkast til rapport skal sendes til den som utøver kommunens eierfunksjon og til det/de aktuelle 

selskapet/selskapene, og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 

oversendes kontrollutvalget, med kopi til eier og selskapet/selskapene. 

Kriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere kriterier. Kriterier er de krav, normer 

og/eller standarder som utøvelsen av eierskapet skal vurderes opp mot. Kriteriene skal være basert på 

relevante lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Kildene 

bør presenteres for eier.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 

skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Det skal innhentes data i 

tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er 

fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal 

behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige 

avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse 

skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 

konklusjoner. Anbefalinger skal alltid rettes til eier, og de skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 



 

 
57 

Kongsberg kommune | 2022 | Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

Rapport: 

Det skal skrives rapport fra hver gjennomførte eierskapskontroll, og rapporten skal utformes så 

leservennlig som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, kriterier, innsamlede 

data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille mellom hva 

som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand skal 

beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Eierskapskontrollen skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 

foreligge misligheter, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det avdekkes åpenbare 

brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av eierskapskontroll skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 

kontrollen og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"82 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 

skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 

gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 

våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder83. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 

og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 

• Samtaler / intervju / gruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 

• Statistiske analyser 

• Trendanalyser 

• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

• Case 

• Scenarioanalyse 

 

82 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
83 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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• Observasjon 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode:  

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å 

ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 

verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  
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Vedlegg 4 – Instruks for valgkomite 
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Vedlegg 5 – Styreinstruks 
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Vedlegg 6 – Styrets årshjul 
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