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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) / Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en risiko- 
og vesentlighetsvurdering (ROV) av Vestby kommunes eierskapsforvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for eierskapskontroll 
for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann samt 
gjennomgang av relevant dokumentasjon. Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på 
risikoforhold som eventuelt bør eller kan følges opp/undersøkes i eierskapskontroll 
eller gjennom andre undersøkelser dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret 
ønsker dette. 
 
1.2 Eierskapskontroll 
Det følger av kommuneloven § 23-4 første ledd følgende: 
 

«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.» 
 
Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, 
enten samlet eller enkeltvis. 
Hensikten med ROV-vurderingen er å innhente relevant informasjon om hvor det er 
størst behov for eierskapskontroll, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere 
hvilke eierskapskontroller det kan være aktuelt å gjennomføre. 
 
1.3 Avgrensning 
Kommunale foretak og vertskommunesamarbeid blir omfattet av ordinær 
forvaltningsrevisjon, og er derfor omfattet av ROV-vurderinger knyttet til dette. 
Stiftelser og foreninger er ikke omfattet av regelverket om eierskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon av selskap, og er derfor ikke omtalt i denne delen av ROV-
vurderingen. 
 
1.4 Metode og gjennomføring 
1.4.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har tatt utgangspunkt i dagjeldende eierskapsmelding og nylig 
vedtatt eierskapsmelding for Vestby kommune, note til årsregnskapet vedrørende 
interkommunalt samarbeid, note til årsregnskapet vedrørende aksjer og andeler, 
selskapsopplysninger fra det enkelte selskap innhentet fra det enkelte selskap, 
Vestby kommunes nettsider, Brønnøysundregistrene eller fra databasen 
www.purehelp.no  
 
 
2 Kommunens eierskap 
Nedenfor følger en oversikt over Vestby kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 

http://www.purehelp.no/


 
2.1 Kommunale enheter  
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 
Vestby havn 
https://www.sonhavn.no/   

Drift av havne- og kaianlegg. Vestby 100 % 

 

2.2 Aksjeselskap (AS) 
Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 
Sentrumskvartalet AS Erverv og drift av fast eiendom. Vestby 100 % 
Næringstjenester AS 
https://naringstjenester.no/  

VTA-bedrift (Varig tilrettelagt 
Arbeid) som har som formål 
«gjennom fabrikasjon og 
annen virksomhet» å skape 
grunnlag for varig sysselsetting 
av personer med nedsatt 
funksjonsnivå. 

Vestby 100 % 

Follo Futura Holding AS 
https://follo-futura.no/#  

Investering i foretak som 
legger til rette for 
kompetanseutvikling og 
kvalifisering av arbeidstakere.  

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og 
Ås kommuner, 
Akershus 
fylkeskommune, 
samt Ås, Ski, 
Frogn og Vestby 
Rotary 

11,64 % 

 

2.3 Interkommunale selskap (IKS) 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 
Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/ 

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

20,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

11,00 % 

Mosseregionen Vann, Avløp og 
renovasjon IKS (MoVAR) 
https://www.movar.no/  

MOVAR IKS er opprettet for å 
ivareta produksjon og 
forsyning av drikkevann, 
rensing av avløpsvann, 
innsamling, gjenvinning og 
behandling av 
husholdningsavfall samt 
brannrednings- og 
feiertjenester i henhold til 
eierkommunenes behov. Disse 
virksomhetsområdene 
avregnes til selvkost. 

Moss, Vestby, 
Råde, Våler 

20,00 % 

Søndre Follo renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Selskapets formål er å eie, 
utbygge, drive og vedlikeholde 
et felles avløpssystem med 
renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til 
Emmerstad bukt. 
Avløpsvannet skal ikke omfatte 
avløpsvann. 

Vestby, Ås 38,00 % 

https://www.sonhavn.no/
https://naringstjenester.no/
https://follo-futura.no/
https://www.folloks.no/
https://kisif.no/
https://www.movar.no/
http://sfrens.no/


Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i 
henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 
Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

Indirekte 
deltaker 
gjennom 

Movar IKS  

 

2.4 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  
 

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/vestby-
kommune    

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

2.5 Administrativt vertskommunesamarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Follo landbrukskontor 
http://www.follolandbruk.no/  

Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Mosseregionens legevakt Gi forskriftsmessig 
legevakttilbud til befolkningen i 
eierkommunene og gjennom 
legevaktsentralen 
sikre innbyggernes behov for 
øyeblikkelig hjelp. 

Moss, Råde, 
Vestby, Våler 

Moss  

Mosseregionen 
lokalmedisinske senter (KAD) 

Tilby øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold til innbyggere i 
Moss, Råde, Vestby og Våler. 

Moss, Råde, 
Vestby, Våler 

Moss  

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som bredbånd, 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

https://ost110.no/
https://www.follofiks.no/
https://barnevernvakten.no/kommuner/vestby-kommune
https://barnevernvakten.no/kommuner/vestby-kommune
https://barnevernvakten.no/kommuner/vestby-kommune
http://www.follolandbruk.no/
https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU/
https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU/


sak-/arkivsystem, kartportal 
mm. 

 

2.6 Administrativt samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Felles innkjøpskontor 
 

Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Morsa - vannområdeutvalget for 
Vansjø-, Hobøl- og 
Hølenvassdragene med 
kystområder 
https://morsa.org/  

Vannområdeutvalget Morsa 
skal være et aktivt 
samarbeidsorgan for lokale og 
regionale myndigheter og 
andre interessenter i 
vassdraget for å forbedre 
vannkvaliteten i Vansjø-
Hobølvassdraget. 

Ski, Enebakk, Hobøl, 
Spydeberg, Våler, 
Moss, Rygge, Råde, 
Vestby, Ås og Frogn, 
Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, Akershus og 
Østfold 
fylkeskommuner, 
Statens vegvesen, 
Mattilsynet og NVE 

Våler   

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

 

2.7 Regionråd 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/ 

Regionalt  
samarbeidsorgan 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 
2.8 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 
Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-

sentral IKS. Vestby kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i Movar IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås (Ås 
læringssenter). Ås er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 og som en 
erstatning for IKT Follo. Deltakerkommuner er Frogn, 
Vestby og Ås. Frogn er vertskommune. 

Osloregionen interkommunalt 
politisk råd 

Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring 
av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i 
samarbeidsalliansen Osloregionen, etablert 12. desember 
2004. 

  

https://morsa.org/
http://www.follo.no/folloradet/


3 Vurdering  
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 
Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 
 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS/Vikus at det kan være høy 

risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

M Middels risiko 
 På områder som er merket med gult vurderer FIKS/Vikus at det kan være 

middels risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, 
produktivitet eller kvalitet 

L Lav risiko 
 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS/Vikus at det kan være lav 

risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

 
Basert på analysene og funn knyttet til Vestby kommunes eierskap, er det nedenfor 
presentert vurdering av hvor i Vestby kommunes eierskapsforvaltning det er risiko for 
at kommunen ikke utøver tilstrekkelig kontroll med selskap/samarbeid i samsvar med 
etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse, både overordnet samt for det 
enkelte selskap/samarbeid der kommunen har eierinteresser. 
 

Område/selskap Risikoområde Merknad Kode 
Overordnet  
eierskapsforvaltning i  
kommunen 

• System og rutiner for 
oppfølging av eierskap 

• Rutiner for valg av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Rapportering til 
kommunestyret 

Etter ny kommunelov skal 
kommunen minst én gang i 
valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas 
av kommunestyret. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 
kommunens prinsipper for 
eierstyring en oversikt over 
selskaper, kommunale foretak og 
andre virksomheter som kommunen 
har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i kommunens formål med 
sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i 
bokstav b. 
 
Vestby kommunestyre vedtok 
07.09.2020 i sak 54/20 
Eierskapsmelding 2020-2023. 

M 

Eierskapskontroll i  
det enkelte selskap 

• System og rutiner for 
oppfølging av eierskapet 

• Valg og opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Rapportering til 
kommunestyret 

  

 

4 Gjennomførte eierskapskontroller 
År Tema Anbefalinger 
2017 Søndre Follo renseanlegg 

IKS 
1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette 
til styret. 



2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for 
budsjettarbeidet. 

3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby 
kommune og SFR IKS når det gjelder administrative 
oppgaver. 

4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som 
bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og 
forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg. 

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i 
samsvar med gjeldende politiske vedtak og de 
anbefalinger som gjelder for god eierstyring av 
kommunalt eide selskaper. 

2013 Forvaltningen av  
Kommunens eierinteresser 

1. Kommunestyret bør revidere eiermeldingen oftere. 
2. Det bør tas initiativ til at selskapene legger større vekt på å 

utvikle eierstrategier. 
3. Kommunestyret bør vurdere om ordfører og andre 

medlemmer av kommunestyret skal ha styreverv i 
selskapene. 

4. Nominasjonsprosessen til styrene bør vurderes i forhold til 
målet om å få god kompetanse i forhold til selskapets 
særpreg. 

5. Rapporteringsrutinene til kommunestyret om Follorådets 
arbeid innen bl.a. eierskapspolitikken bør vurderes. 

 
Endret/tilføyd av kontrollutvalget: 
Pkt. 1: Kommunestyret bør revidere eiermeldingen annethvert 
år.  
Pkt. 3: Kommunestyret bør normalt ikke velge medlemmer av 
formannskapet til styreverv i selskapene. 
Nytt pkt. 6: Kommunestyret bør vurdere å nedsette en gruppe 
for å forberede eierskapssaker for kommunestyret og vurdere å 
opprette en valgkomite når valg av representanter til 
generalforsamlinger/representantskap og selskapsstyrene skal 
foretas. 
Nytt pkt. 7: Eierstyring bør være et eget punkt i 
folkevalgtopplæringen. 

 
 
5 Forslag til eierskapskontroller 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført, vil FIKS/Vikus 
anbefale at det gjennomføres eierskapskontroll innen følgende:  
 
Prosjekt Tema 
Eierskapsforvaltning  
(overordnet) 

• System og rutiner for oppfølging av eierskap 
o Eiermelding 
o Eierstrategi 
o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 
o Eieroppfølging 

• Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 
• Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 
• Rapportering til kommunestyret 
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