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Kontrollutvalgets mandat 
Ifølge kommuneloven § 23-2 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mv. Denne oppgaven er 

definert som eierskapskontroll. Kontrollutvalget skal rapportere til 

kommunestyret om gjennomførte eierskapskontroller og resultatet av dem. 

Utvalget skal også påse at kommunestyrets vedtak om eierskapskontroller blir 

fulgt opp, og skal rapportere dette til kommunestyret. 

Relevante lov- og forskriftsbestemmelser er vedlagte denne planen. 
 
 

Hvilke selskapsformer er omfattet av eierskapskontroll? 
Selskapstyper som er omfattet av eierskapskontroll er: 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen 
med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper 

direkte eller indirekte eier alle aksjer. 

 

Eierskapskontroll 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal fremme forslag til plan for eierskapskontroll for 

kommunestyret. Det er kommunestyret som etter forslag fra kontrollutvalget 

bestemmer hvilke selskaper det skal gjøres eierskapskontroll av. 

En nærmere undersøkelse av eller i et selskap, med henblikk på å vurdere 

eksempelvis selskapets tjenester eller organisasjon, er ikke eierskapskontroll, 

men kan snarere gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. En slik undersøkelse 

bør eventuelt fremgå av kommunens plan for forvaltningsrevisjon. 

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil det være relevant å vurdere 

oppgaven opp mot kommunens eierskapsmelding. Kommunestyret behandlet 

«Eierskapsmelding del 1» i møtet 3. mars 20211. Kommunen har en egen nettside 

for eierstyring: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-
kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1            https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-
kommune/organisasjon/styrekandidater/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-1-
den--3-3-2021.pdf 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/barum-kommune--ordningen-med-styrekandidatregister/
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrekandidater/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-1-den--3-3-2021.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrekandidater/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-1-den--3-3-2021.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrekandidater/vedtatt-eierskapsmelding-2021---2025-del-1-den--3-3-2021.pdf
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Prioriteringer 
Kontrollutvalget foreslår tre temaer som aktuelle i tverrgående og avgrensede 

eierskapskontroller som gjelder flere selskaper. 

Internkontroll, etikkarbeid og antikorrupsjonsarbeid 

Kommunen har lagt forvaltningen av store verdier og viktige tjenester ut i 

selskaper. Søkelys på internkontroll, etikk og antikorrupsjon er like viktig i 

kommunens eierskap som i basisorganisasjonen. Temaet kan egne seg til 

eierskapskontroll tidlig i kommunestyreperioden. 

En mulig problemstilling kan være 

Er Bærum kommunes eierstyring i samsvar med sentrale krav og anbefalinger til 

internkontroll, etikk- og antikorrupsjonsarbeid i offentlige selskaper? 

Klima- og miljø. 

I Handlingsprogrammet 2020 – 2023 skisseres bl.a. mål for reduksjon av 

klimagassutslipp. Temaet kan egne seg til eierskapskontroll sent i 

kommunestyreperioden. 

En mulig problemstilling kan være 

Hvordan sikrer Bærum kommune at selskapene setter mål om reduksjon av 

klimagassutslipp og hvordan følges dette opp? 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det kan også vurderes eierskapskontroll knyttet til ulike selskapers funksjon i 

samfunnssikkerhets- og beredskapssammenheng. I en slik kontroll undersøkes 

eiers oppfølging av hvordan kommunens selskaper er organisert og dimensjonert 

i beredskapsspørsmål. 

En mulig problemstilling kan være 

Hvordan sikrer Bærum kommune at selskapene ivaretar beredskapsspørsmål? 
 

 
Kontrollutvalget foreslår at de tematiske eierskapskontrollene gjennomføres med 

utgangspunkt i et utvalg av selskaper. Følgende selskaper er aktuelle: 

Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS 
Selskapets formål er ved selv eller ved investeringer i andre selskap å kjøpe, 
selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringseiendom og annen fast eiendom på 

vegne av Bærum kommune. Selskapet omfattes av kommunens 
eiendomsstrategi og skal være et redskap for å bidra til helhetlig og optimal 

eiendomsvirksomhet for Bærum kommune. 
 
Selskapet er et av Bærum kommunes verktøy for forvaltning av kommersielle 

næringseiendommer, gjennomføring av kommunens strategiske eiendomskjøp 
og eiendomsutvikling. Eiendomskjøp skal skje i henhold til Bærum kommunens 

politiske vedtatte strategier og etter en vurdering av de selskapsrettslige og 
skattemessige forhold. Selskapet kan gjennomføre hele eller deler av aktuelle 
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prosjekter, som tenkes utviklet på kommersielle vilkår til kommersielle formål 
eller for midlertidig bruk. 

 
ARBA AS 

Selskapets formål er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg 
gjennom arbeid. Selskapet skal i denne forbindelse også kunne eie og delta i 

annen forretningsvirksomhet, drive utleie av fast eiendom og salg av 
administrasjonstjenester til tilknyttede selskap. 

 
Asker og Bærum brannvesen IKS 

Formålet med selskapet er å dekke de 2 deltakerkommunens plikter og oppgaver 

etter Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon med mer. 

 
Asker og Bærum vannverk IKS 

Selskapets formål er å levere nok og godt vann av en kvalitet som til enhver tid 

tilfredsstiller gjeldende krav fremsatt i lov og forskrift. Videre skal selskapet i 
henhold til selskapsavtalens § 3 forestå anlegg og drift av et felles vannverk med 
Holsfjorden som vannkilde. 

 
Vestfjorden avløpsselskap – VEAS - §27 under omdanning til AS 

Selskapets skal prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg og 
transportsystem, for å kunne rense avløpsvann for eierkommunene. 

 
 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på eierskapskontroll i kommunestyre- 

perioden. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om 

den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til 

å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller 

hvis andre forhold tilsier det. 
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VEDLEGG 
Bærum kommunes har følgende eierposisjoner og eierinteresser: 

 

Aksjeselskap Eierandel 

Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS  (BKE AS) 100 % 

ARBA  AS                                  100  % 

Flytårnet Fornebu AS  100 % 

Vårt Sandvika  AS  20 % 

Simula School of Resarch and Innovation AS              9,24 % 

Filmparken AS – Jar 0,17 % 

Andelsselskap 
 

Centro Asistencial Noruego SLU                               100 % 

Interkommunalt selskap  

Asker og Bærum brann og redning IKS    *)          57,5 % 

Asker og Bærum vannverk IKS                   50 % 

Kommunelovens § 27 samarbeid    (utgår med en overgangsperiode på 4 
år)                        

 

VEAS Vestfjorden avløpsselskap (under omdanning til aksjeselskap antatt fra 1.1.2022) 21,5 % 
 

*) eierandelen i ABBR justeres etter folketall/innbyggertall per den 1.1 hvert år. 
 

 

 
 

Sentrale bestemmelser om eierskapskontroll 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 

LOV-2018-06-22-83 

 
23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

 
Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 

av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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………… 

 
§ 23-4.Eierskapskontroll 

 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 

fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen 

………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

 
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin 

kontroll, fra 
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte 
eier alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den 

valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i 

første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 

tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 
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Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 

ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne 

av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare 

omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

……….. 

Kapittel 26. Eierstyring 

§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller 
tilsvarende interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

FOR-2019-06-17-904 

 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 


