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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026 M60  

Arkivsaksnr.: 18/186    

 

 

HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS (HAF) - EIERSTYRING OG 

ORGANISERING  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens vedlagte utkast til styringsdokument for 

Helgeland Avfallsforedling IKS: Helgeland Avfallsforedling IKS- Eierstyring og 

selskapsledelse 

2. Rådmannen iverksetter arbeidet med å utarbeide en overordnet eierstrategi for 

Helgeland Avfallsforedling IKS. Arbeidet må forankres i selskapets styrende organer, 

og kommunestyret holdes løpende orientert om fremdriften. 

3. Eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS legges frem for kommunestyret for 

endelig behandling. 

 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunen har stor frihet til å organisere tjenestene slik den finner det hensiktsmessig, enten 

som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige 

rettssubjekter.  

 

Når en kommune velger å organisere tjenestene sine innenfor kommunen som organisasjon, 

gjelder de styringssystemer som følger av kommuneloven. I de tilfellene hvor hele eller deler 

av virksomheten blir lagt over i egne rettssubjekter, som for eksempel aksjeselskaper eller 

interkommunale selskaper, må styringssystemene følge den aktuelle lovgivningen. 

Kommunestyrets styring av selskapet må skje i selskapets eierorgan. Kommunen har likevel 

det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de 

kommunale selskapene.  

 

Når virksomheter eller tjenester skilles ut og legges over i egne selskaper, vil betingelsene for 

folkevalgt styring og kontroll endres. I de senere år har det vært et større fokus på arbeidet 

med å styrke kommunenes eierstyring. Det er blant annet foreslått nye krav til utarbeidelse av 

eierskapsmeldinger i forslaget til ny kommunelov. 

 

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes 

Kommune, Lurøy Kommune, Nesna Kommune, Rana Kommune, Rødøy Kommune og Træna 

Kommune. Selskapet har siden 2003 vært organisert som et interkommunalt selskap.  
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Representantskapet i HAF består av 21 representanter fordelt på 10 representanter fra Rana, 

3 representanter fra Hemnes og 2 representanter fra hver av de andre kommunene; Lurøy, 

Nesna, Rødøy og Træna. 

 

Det har aldri vært utarbeidet en eierstrategi for selskapet, eller formulert noen krav til 

måloppnåelse eller forventninger utover det som ligger i selskapsavtalen. Dette har vært 

diskutert blant rådmennene i eierkommunene, og det har også politisk vært ytret et ønske om 

å foreta en gjennomgang av selskapet med sikte på å etablere prinsipper for god styring og 

selskapsledelse. 

 

Rådmennene i eierkommunene er enige om at det i første omgang er hensiktsmessig å 

gjennomgå, justere og revidere styringsdokumentene for selskapet, slik at disse er i tråd med 

gode prinsipper for eierstyring og selskapskontroll. I neste fase er det behov for å utarbeide en 

eierstrategi for selskapet, hvor eierkommunene klart og åpent kan uttrykke sine mål og 

strategier for selskapet. Her vil det være aktuelt å vurdere en rekke spørsmål av stor 

prinsipiell betydning, og kommunene bør være rustet til å vurdere og til å avveie ulike mulige 

strategiske veier for selskapet. 

 

Arbeidet med en eierstrategi for selskapet vil ta mye tid og ressurser i eierkommunene, og 

arbeidet må forankres i selskapet og dets styrende organer. Rådmennene i eierkommunene har 

i første omgang ønsket å nedfelle prinsipper og krav til eierstyring og kontroll med selskapets 

styrende organer.  

 

Dersom nevnte prinsipper blir vedtatt i samtlige eierkommuner vil rådmennene utarbeide 

forslag til konkrete styringsdokumenter for selskapets styrende organer. Styringsdokumentene 

legges fram for politisk behandling sammen med eierstrategien for selskapet. 

 

 

Vurdering: 

Kommunalt eide selskaper skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst 

sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvaret omfatter blant annet hensynet til lokalsamfunn, 

ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling mv. Langsiktighet og forutsigbarhet fra eierne 

skal legges til grunn slik at selskapet skal ha tydelige rammer for sitt arbeid. 

 

Eierrollen krever at det utøves et synlig, tydelig, ryddig og profesjonelt eierskap. Ved 

interkommunalt eierskap vil også et samordnet eierskap være viktig. 

 

Rådmannen legger med dette frem et dokument som beskriver eierkommunenes prinsipper og 

krav til eierstyring og kontroll med selskapets styrende organer. Disse prinsippene kan 

vurderes inntatt i eierskapsmelding for selskapet som er planlagt utarbeidet i neste fase. 

 

Representantskapet bør vurdere om noen av disse krav og prinsipper bør nedfelles i 

selskapsavtalen. Bestemmelser om endringer i selskapsavtalen følger av Lov om 

interkommunale selskaper § 4. Dette bør sees i sammenheng med de styringsdokumenter som 

blir utarbeidet fra eiernes side. 

 

Rådmannen ønsker i samarbeid med rådmannsgruppen i eierkommunene å arbeide videre med 

en overordnet strategi for selskapet, som kan legges fram for politisk behandling. Samtidig vil 

rådmennene utarbeide forslag til konkrete styringsdokumenter for selskapet. 
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Vedlegg: 

 Helgeland Avfallsforedling IKS – Eierstyring og selskapsledelse 

 

 

Træna 23.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


