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1. Innledning 
Det er blitt mer og mer vanlig å organisere deler av den kommunale virksomheten utenfor 
den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være i form av aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper, andre selvstendige rettssubjekter eller øvrige former for 
interkommunalt samarbeid. Formålet med eierskapsmeldingen er å gi både de folkevalgte og 
administrasjonen et godt utgangspunkt for utøvelsen av eierskap i kommunens samarbeid og 
selskaper.  
 
En eierskapsmelding gir kommunen og dens innbyggere mulighet til å få en god, 
sammenfattet oversikt over viktig kommunal virksomhet som er overlatt til selskaper eller 
andre organisasjonsformer. Videre vil den bidra til mer åpenhet ovenfor kommunens 
innbyggere og øvrige interesserte om den samlede kommunale virksomheten.  
 
Eierskapsmeldingens hensikt er å legge et grunnlag for en aktiv, strategisk og prinsipiell 
eierskapspolitikk, samt å synliggjøre kommunens eierskap. 
 
Eierskapsmeldingen kan forstås som et overordnet, politisk styringsdokument for virksomhet 
som er organisert utenfor kommunens opprinnelige struktur. Eierskapsmeldingen kan bidra til 
å aktivisere både administrasjonens og de folkevalgtes forhold til de ulike samarbeid og 
selskaper som kommunen er deltaker eller eier i. Den vil også kunne bidra til å gi klare 
styringssignaler til selskapene, og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar for den kommunale 
virksomheten som drives i helt eller delvis fristilte organisasjoner.  
 
Eierskapsmeldingen er bygget opp slik at det først orienteres generelt om kommunens 
organisasjonsmuligheter, og det gis en redegjørelse for de vanligste organisasjonsformene 
som benyttes i kommunale sektor (kapittel 2). Videre følger kommunens eierstyring og 
eierskapsstrategi (kapittel 3). Eierskapsmeldingen avsluttes med en oversikt over selskaper 
kommunen eier eller er deltaker i (kapittel 4) og en oversikt over øvrig samarbeid kommunen 
deltar i (kapittel 5).  
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2. Organisasjonsmuligheter for kommunal virksomhet 

 

2.1 Ulike organisasjonsformer kommuner kan benytte 
Tradisjonelt organiseres den kommunale virksomheten som en del av kommunen innenfor 
den organisasjonsmodellen som er valgt (kommunale etater eller resultatenhetsmodell), med 
det finnes også andre måter å organiserer dette på. 
 
Kommuneloven åpner for at man kan organisere den kommunale virksomheten på ulike 
måter: 
 

 Egne institusjoner etter kommuneloven § 11 

 Styre etter kommuneloven § 27 

 Kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 

 Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5 A 
 
Den kommunale tjenesteproduksjonen/-ytelsen kan også løses ved at man kjøper tjenester 
fra private, andre kommuner eller øvrige offentlige organer. Avtalebasert interkommunalt 
samarbeide for ulike tjenester kan også benyttes.  
 
Kommunen kan også benytte ulike privatrettslige selskapsformer for organisering av 
kommunale oppgaver: 
 

 Aksjeselskaper 

 Stiftelser 

 Samvirkeforetak 

 Selskaper som ikke har økonomisk formål 
 
Kommunen kan i tillegg etablere interkommunale foretak etter lov om interkommunale 
selskaper. 
 

2.2 Forhold som påvirker valg av organisasjonsform 

De ulike organisasjonsformene gir anledning til varierende grad av eierstyring og 

instruksjonsmyndighet. Formålet med virksomheten samt kommunens ønske eller behov for 

innflytelse over virksomheten, vil sette rammer for hvilken organisasjonsmuligheter som er 

egnet. Mulighetene for innflytelse og instruksjoner overfor selskapene og selskapenes 

ledelse vil også påvirkes av om kommunen har eierskap alene, eller om det finnes øvrige 

medeiere eller andre deltakere som også utøver tilsvarende innflytelse i 

eierstyringsorganene.  

Kommunens ansvar for de økonomiske forpliktelsene vil også variere mellom de ulike 

organisasjonsformene. Kommunens vurderinger av risiko knyttet til de økonomiske 

forpliktelsene som er ønskelig, vil kunne være avgjørende i valg av organisasjonsform. 

 

Lovverket vil sette rammer for hva slags virksomhet som kan settes ut til de ulike 

organisasjonsformene. Dette gjelder særlig der kommunen vurderer alternativ organisering 

for kommunens lovpålagte oppgaver.  

 

Hensyn til innsyn i organisasjonen kan også påvirke valget. Kommunens finansiering av 

virksomheten og kommunens rolle på markedet vil også påvirke valget av selskapsform, 

blant annet på grunn av EØS-reglene om offentlig støtte.  
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Ved vurdering av om kommunal virksomhet skal organiseres utenfor kommunens 

opprinnelige struktur, er det viktig at kommunen har et bevisst forhold til hva som er ønskelig 

å oppnå med organiseringen og den virksomheten som skal fristilles. Kartlegging av 

kommunens behov og ønsker er derfor viktig i prosessen. I tillegg vil de rettslige rammene 

når det gjelder lovpålagte oppgaver, eierstyring og økonomiske forpliktelser ved de ulike 

organisasjonsformene ha betydning, og må vurderes opp mot andre forhold.  

 

2.3 Oversikt over kommunal organisering, ansvar og styring 
De ulike organisasjonsmodellene har ulik rettslig stilling, fra å være en del av kommunen til å 

være selvstendige rettssubjekter. Kommunens ansvar for selskapets forpliktelser vil variere 

mellom de ulike organisasjonsmodellene. Det er også forskjeller i hvilket organ som er 

organisasjonens øverste myndighet, og hvilken lovregulering de ulike 

organisasjonsmodellene er underlagt. Tabellen under gir en skjematisk oversikt.  

 

 Rettslig 
status 
 

Ansvar for 
selskapets 
forpliktelser 

Øverste myndighet Lovregulering 

Vertskommune Integrert del 
av kommunen 

Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven 
kapittel 5 A 

Kommunale 
foretak  

Integrert del 
av kommunen 

Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven 
kapittel 11 

Interkommunalt 
samarbeid 

Integrert del 
av kommune 
eller eget 
rettssubjekt 

Ubegrenset Kommunestyret/styret Kommuneloven § 
27 

Interkommunalt 
selskap  

Selvstendig Ubegrenset Representantskap Lov om 
interkommunale 
selskaper 

Aksjeselskap Selvstendig Begrenset Generalforsamling Aksjeloven 

Stiftelse Selvstendig Begrenset Styret Stiftelsesloven 

Samvirkeforetak 
 

Selvstendig Begrenset Årsmøte Lov om 
samvirkeforetak 

 
Tabell 1: Oversikt over kommunal organisering og ansvar.  

 

Hvor stor innflytelse og kontroll kommunen har over organisasjonen varierer fra de ulike 

organisasjonsmodellene. Figur 1 under viser at kommunen har størst politisk kontroll og 

styring med kommunale foretak, og minst styring og kontroll med opprettelse av stiftelser.  

 

 

 

     Sterk politisk styring og kontroll          Uavhengig organisasjon 
     
Figur 1: Illustrasjon av graden av politisk styring og kontroll ved ulke organisasjonsformer. 

 
Hvilken innflytelse og kontroll kommunen har ved utøvelsen av sin eiermyndighet vil kunne 
påvirkes av vedtekter, selskapsavtalen eller eventuelle andre avtaler mellom eierne, og av 
hvordan kommune velger å forvalte sitt eierskap. I hvilken grad kommunen har 
instruksjonsmyndighet overfor selskapet vil også være avgjørende for kommunens mulighet 
til å utøve innflytelse og kontroll som eier.  
 

KF          Vertskommune          § 27 samarbeid         IKS             AS              Stiftelser 
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2.4  Organisasjonsformer 
I dette kapittelet gis en kort redegjørelse av de organisasjonsformene som er vanlig med 
fristilling av deler av den kommunale virksomheten. 
 

2.4.1 Aksjeselskap (AS) 
Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap er aksjonærenes begrensede ansvar 

for selskapsgjelden. Dette innebærer at de ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser 

utover det aksjeinnskuddet som de forplikter seg å betale når de tegner aksjer i selskapet.  

Ansvarsbegrensningen i aksjeselskaper innebærer at selskapets eiere ikke råder fritt over 

selskapets inntekter og formue.  

 

Aksjonærer utøver sin myndighet som eiere i selskapet gjennom generalforsamlingen. 

Forholdet mellom selskapets aksjonærer reguleres i en egen aksjonæravtale. Aksjonærene 

har møterett i generalforsamlingen. Møteretten kan ikke begrenses gjennom vedtektene. 

Hver aksje gir en stemme i generalforsamlingen med mindre annet følger av lov eller 

vedtektene. Kommunen som aksjonær må utøve sin myndighet gjennom sine representanter 

i selskapets generalforsamling. Kommunestyret kan ved flertallsvedtak gi instrukser for 

kommunens representanter i generalforsamlingen om stemmegivning. Det er ikke anledning 

til å gi instrukser eller pålegg til selskapets styre eller daglig leder på annen måte enn 

gjennom beslutninger på generalforsamlingen. Dette gjelder også for 100 % heleide 

kommunale aksjeselskaper.  

 

2.4.2 Interkommunalt selskap (IKS) 
Med et interkommunalt selskap menes et selskap der alle deltakerne (eierne) er kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Interkommunale selskaper er omfattet av 

lov om interkommunale selskaper.  

 

Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter som i utgangspunktet er rettslig og 

økonomisk adskilt fra deltakerkommunene. Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for 

en andel av selskapets samlede forpliktelser (regulert av selskapsavtalen).  

 

For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale der de enkelte 

deltakernes kommunestyre selv skal vedta avtalen. Selskapsavtalen danner grunnlaget for 

selskapets etablering, og gir retningslinjer for selskapet.  

 

Selskapets eierorgan og øverste myndighet er representantskapet. Selskapet skal ha et 

representantskap der samtlige deltakere er representert med minst en representant. 

Representantskapet kan utøve kontroll med selskapets styre på ulike måter.  

 

Kommunen utøver sitt eierskap og sin myndighet i selskapet gjennom de valgte 

representantene i representantskapet. Kommunen kan ikke instruere representantskapet 

som organ eller selskapet for øvrig, men kommunen har instruksjonsrett overfor sine egne 

medlemmer i representantskapet.  

 

2.4.3 Kommunale foretak (KF)  
Kommunale foretak er foretak som er opprettet etter bestemmelsene i kommuneloven 

kapittel 11. Et kommunalt foretak er en del av kommunen og er derfor ikke eget selskap med 

rettslige eller økonomisk selvstendighet.  
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Opprettelsen av kommunalt foretak gjøres ved at kommunestyret selv treffer vedtak om 

dette, herunder velger styre og fastsetter vedtekter for foretaket.  Kommunestyret vedtar 

også økonomiplan og budsjett for foretaket.  

 

Formålet med organisasjonsformen er å ha en selskapsform som er tilpasset kommunens 

mer forretningspregede drift, uten at kommunen frasier seg kontroll med eller innflytelse over 

selskapet.  

 

2.4.4 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Kommuneloven § 27 gir regler for interkommunale samarbeidsavtaler mellom kommuner 

eller fylkeskommuner der samarbeidet er organisert med eget styre. Kommunestyret gjør 

selv vedtak om opprettelse av slikt styre. 

 

Ved opprettelse av interkommunale styrer skal det gis vedtekter med bestemmelser om 

styrets sammensetning og hvordan styret utpekes, området for styrets virksomhet, eventuelt 

innskuddsplikt for deltakerkommunene, styrets mulighet til å pådra deltakerne økonomiske 

forpliktelser ved lån eller på annen måte, samt uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.  

 

Styret etter kommuneloven § 27 vil ikke ha ansatte, og det vil være en vertskommune for 

samarbeidet. Kommunestyret kan gi styret myndighet til å treffe avgjørelser. Delegering av 

avgjørelsesmyndighet til interkommunalt styre kan kun gjøres for saker som angår 

virksomhetens drift og organisering. Alle saker av betydning må fremmes for de respektive 

kommunestyrene i deltakerkommunene.  

 

2.4.5 Vertskommunesamarbeid 
Kommuneloven § 28-1 a gir en generell hjemmel for kommunen til å overlate utførelse av 

lovpålagte oppgaver til en vertskommune, men mindre særlovgivning er til hinder for det.  

 

Et vertskommunesamarbeid vil ikke være et selvstendig rettssubjekt, men et interkommunalt 

samarbeid som er forankret i en avtale. Kommuner som gjennom avtale, overlater oppgaver 

til en annen kommune, vil fortsatt være ansvarlig for at oppgavene blir løst innenfor den 

myndighet og de rammer som er delegert til vertskommunen.  

 

Vertskommunesamarbeid kan gjøres enten administrativt eller med felles folkevalgt nemnd.  

 

Administrativt vertskommunesamarbeid går ut på at kommunen avtaler med en annen 

kommune (vertskommunen) at denne skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter 

delegert myndighet i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

For vedtak vertskommunen treffer har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet 

som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.   

 

Ved vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd i vertskommunen, skal hver 

deltakerkommune være representert med to eller flere representanter i nemnda. 

Detlakerkommunene kan deleger vedtaksmyndighet til nemnda også for saker av prinsipiell 

betydning. Slik delegering forutsett at kommunestyret selv delegerer samme kompetanse til 

nemnda. Nemnda kan delegere myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning til vertskommunens administrasjon.  
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For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes skriftlig samarbeidsavtale som skal 

vedtas av kommunestyret.  

 

2.4.6 Stiftelse  

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon er 

stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, 

utdanningsmessig, økonomisk eller annen art.  

 

Stiftelser er regulert av stiftelsesloven. Stiftelser er selvstendige rettssubjekter og skiller seg 

fra andre selskapsformer ved at stiftelsen ikke har eiere. Stiftelser skal ved opprettelsen 

utforme vedtekter som blant annet inneholder stiftelsens formål, antall styremedlemmer og 

hvordan styremedlemmene skal velges.  

 

Kommunen kan ikke utøve eierstyring eller ha økonomisk interesser i de verdier som er 

knyttet til virksomheten ved en stiftelse.  

 

2.4.7 Samvirkeforetak 

Et samvirke kan stiftes av minimum 2 deltakere. Et samvirkeforetak er basert på 

medlemskap og ikke eierskap. Samvirkeforetak reguleres av lov om samvirkeforetak 

 

Samvirkeforetak er eid av deltakerne/medlemmene og skal tjene deres interesser gjennom 

felleseid økonomisk virksomhet. Hovedregelen er at alle medlemmer har en stemme hver og 

det praktiseres åpent medlemskap, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Et 

samvirke skal ha vedtekter, og det er oppstilt minstekrav til innholdet i loven. Årsmøtet er 

øverste organ.  
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3. Eierstyring 
Med eierstyring menes den styring kommunen har med selskaper kommunen har 
eierinteresse i, og den måten kommunen forvalter sitt eierskap.  
 
Det er i kommunens og innbyggernes interesse at kommunen utøver en aktiv og strategisk 
eierstyring med de selskapene kommunen eier, slik at disse selskapene kan utvikle seg i den 
retning som anses hensiktsmessig og riktig ut fra kommunens rolle som virksomhetseier og 
ansvarlig for tjenesteproduksjon til sine innbyggere. 
 

3.1 Eierskapsstrategi  
Med eierskapsstrategi siktes det til hva kommunen som eier ønsker å oppnå med 
virksomheten.  
 
En eierstrategi bør inneholde de prioriteringer, tiltak og krav til resultat som kommunen har 
ovenfor det selskapet eierstrategien er utarbeidet for.  
 
Eierstrategien vil sammen med selskapsvedtekter eller selskapsavtaler, beslutninger på 
generalforsamlingen eller i representantskapet, instrukser og andre styringsdokumenter, 
være et virkemiddel for tydeliggjøring av kommunens eierstyring i selskapene.  
 

3.2   God folkevalgt styring 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, uavhengig av 
hvordan virksomheten er organisert. Der den kommunale virksomheten er organisert i 
selskaper vil ikke kommunestyret har den samme nærhet til forvaltning og daglig drift av 
virksomheten. Det er derfor viktig at kommunen har strategi for god folkevalgt eierstyring.  
 
God folkevalgt styring defineres gjerne gjennom fire standarder: 
 
Pålitelig styre preges av likebehandling, politisk redelighet og respekt for spilleregler.  
 
Ansvarlig styre fremmer oversiktlig politikk og informerte innbyggere som grunnlag for 
deres kontroll med de folkevalgte.  
 
Borgernært styre stimulerer innbyggernes interesse for og engasjement i lokalpolitikken 
gjennom høringskanaler og muligheter for debatt og deltakelse. 
 
Effektiv styre innebærer at folkevalgte har god styring, og leverer resultater.  
 
For å kunne utøve god folkevalgt eierstyring er det viktig at kommunestyre som eier får 
kunnskap og innsikt i omfanget av organiseringen av kommunens virksomhet i selskaper 
eller øvrige samarbeidsformer.  
 

3.3 Prinsipper for god eierstyring i Kvinesdal kommune 
Prinsipper for god eierstyring kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelingen 

mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. Prinsippene skal legges til grunn for alle 

selskaper kommunen har eierskap i, men utøvelsen av prinsippene skal tilpasses 

kommunens mål med eierskapet og eierandelen i det enkelte selskap. 

 

Kvinesdal kommunens prinsipper for god eierstyring: 

 

1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og til selskapenes virksomhet. 
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2. Kommunen som eier skal gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene 

gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.  

 

3. Eierbeslutninger og vedtak skal fattes av generalforsamling og representantskap. 

 

4. Selskapets virksomhet skal tydelig fremgår av vedtektene eller selskapsavtalens 

formålsbestemmelse. 

 

5. Selskapet skal til enhver tid har forsvarlig kapitalstruktur som er tilpasset selskapets 

mål, strategi og risikoprofil. 

 

6. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og selskapet skal utarbeide og jevnlig 

reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften.  

 

7. Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta selskapets behov for kompetanse, 

kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Det skal tas hensyn til at styret skal 

fungere godt som et kollegialt organ.  

 

8. Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med den daglige 

ledelsen og organisasjonen, sette mål og legge planer for utvikling av virksomheten.  

 

9. Styret skal påse at selskapet har gode internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet.  

 

10. Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen 

informasjon basert på åpenhet.  

 

11. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i  

selskapene og fremstå som rimelige ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og 

arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier 

skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende.  

 

Administrasjonen og folkevalgte som ivaretar eierskapet skal fremme sine synspunkter 

overfor øvrige eierrepresentanter i samsvar med prinsippene.  

 

3.4 Retningslinjer for kommunens instruksjonsmyndighet overfor kommunens 

eierrepresentanter  
For å sikre god eierstyring er det utformet retningslinjer for kommunens 

instruksjonsmyndighet overfor kommunens eierrepresentanter i aksjeselskap og 

interkommunale selskap. Bakgrunnen for dette er at kommunen kun kan utøve sin innflytelse 

som eier i selskapet gjennom generalforsamlingen og representantskapet.  

 

Retningslinjer for instruksjonsmyndighet overfor kommunens eierrepresentanter i 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper: 

 

1. Kommunestyret har instruksjonsmyndighet overfor kommunens 

representanter/vararepresentanter til generalforsamling/representantskapet og kan gi 

instruks om hvordan representantene/vararepresentantene skal forholde seg til 

stemmegivning i generalforsamlingen/representantskapet. Instruks kan gis i forhold til 

enkeltsaker og/eller på generelt grunnlag. 
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2. Kommunestyret kan delegere sin instruksjonsmyndighet til formannskapet. 

Delegasjonen kan gjelde for en bestemt sak eller gjelde generelt, herunder gjelde for 

et bestemt aksjeselskap/interkommunalt selskap eller gjelde generelt for alle 

aksjeselskaper/interkommunale selskaper kommunen er deltaker i. 

 

3. For å sikre en god eierstyring skal som hovedregel alle saker som skal behandles av 

selskapets generalforsamling/representantskap forelegges kommunestyret eller det 

politiske organ kommunestyret delegerer oppgaven til, forut for møte i selskapets 

generalforsamling/representantskap, slik at det fattes politiske vedtak, herunder 

instruks til kommunens representant/vararepresentant, om hva som skal være 

kommunens syn ved behandlingen av saker i generalforsamling/representantskap. 

Dette forutsetter at saksliste og saksdokumenter rutinemessig og raskt oversendes 

eierkommunenes administrasjon i god tid før avholdelse av 

generalforsamling/representantskapsmøte. 

 

4. Kommunens representanter til generalforsamlingen/representantskapet plikter ved 

stemmegivning i selskapets generalforsamling/representantskap å følge instruks 

fattet av kommunestyret eller det politiske organ som kommunestyret har delegert 

instruksjonsmyndigheten til. 

 
5. Hvis det ikke er fattet instruks om stemmegivningen, skal kommunens 

representanter/vararepresentanter til generalforsamlingen/representantskapet ved 
stemmegivningen i organet, innen rammene som følger av lov, selskapsavtale og 
alminnelige krav til lojalitet overfor selskapet, opptre på en måte som best mulig 
fremmer Kvinesdal kommunes interesser. Dersom kommunen på 
generalforsamlingen/representantskapet møter med flere representanter som alle har 
stemmerett, plikter de å avgi likelydende stemmer. 

 

6. Når protokoll fra generalforsamling-/representantskapsmøte legges fram for 
kommunestyret eller det politiske organ som har fått delegert instruksjonsmyndighet, 
kan den/de møtende eierrepresentantene innkalles for å redegjøre for behandlingen av 
enkeltsaker i de tilfeller det er behov for det. 

 
7. For å bidra til en god forvaltning av de interkommunale selskapene/aksjeselskapene 

kommunen er deltaker i, er det viktig at det legges opp og tilbys en regelmessig og 
kvalitetsmessig god opplæring i rollen som kommunens representant i selskapenes 
eierorgan (generalforsamling/representantskap). Opplæring skal fortrinnsvis gis i 
forbindelse med folkevalgtopplæringen som skjer hvert 4. år i etterkant av 
kommunevalget. 

 

3.5 Styrets rolle og ansvar 
Kommunestyrets styring av selskapene må skje gjennom selskapenes eierorgan 
(generalforsamling, representantskap mv.). Det er eiers ansvar å sørge for at styret 
sammensettes og gis de nødvendige styringsrammer for å utøve sitt virke som et 
profesjonelt organ.  
 
Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper 
som utfyller hverandres kompetanse. Det å påta seg et styreverv i et selskap, er et personlig 
verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interesser, 
men skal ivareta virksomhetens interesser på best mulig måte sammen med resten av styret 
og ut fra selskapets formål.  
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Ved valg av medlemmer til selskaper hvor kommunen har styrerepresentanter skal følgende 
hensyn ivaretas: 
 

 Kompetanse- og kunnskapshensyn  

 Mangfold  

 Habilitet 

 Roller  

 Kontinuitet 
 
Kvinesdal kommune er tilknyttet KS styrevervregister og det anbefales at styremedlemmer 
registrerer seg i registeret da det vil bidra til åpenhet om hvem som representer kommunen i 
de ulike selskapene.  
 

3.5.1 Valgkomité for styreutnevnelse 
Ved valg av styremedlemmer der kommunen har styrerepresentanter skal kommunens 
valgnemnd ha funksjon som valgkomité og fremme innstilling til kommunestyret.  
 

3.6 Bruk av instrukser  
Det er anbefalt at kommunene har et aktivt forhold til hvorvidt det skal utarbeides instrukser 
for eierrepresentantene. Dette kan være enten generelle instrukser med overordnede 
føringer for representasjon av kommunens eierinteresser, eller mer spesifikke instrukser 
overfor eierrepresentanter i konkrete organisasjoner eller i konkrete saker som skal 
behandles i generalforsamlinger, representantskap eller styrer.  
 

3.7 Opplæring av eierrepresentanter 
For å sikre en god forvaltning av de selskapene kommunen deltar i, er det viktig at det legges 
opp til og tilbys en regelmessig og kvalitativ god opplæring i rollene som kommunens 
representant i selskapenes eierorganer. Dette for å sikre at kommunens representanter får 
den nødvendige kunnskapen for å kunne ivareta kommunens eierinteresser på best mulig 
måte for kommunen.  
 
Kommunen må selv vurdere hvilken kompetanse som er ønskelig hos de ulike 
eierrepresentantene, og bør tilpasse opplæringen til det aktuelle behovet.  
 

3.8  Bruk av eiermøter 
Kommunen som eier har mulighet for å gjennomføre eiermøter med mindre annet er bestemt 
i selskapsavtale, vedtekter eller lovverk.  
 
Med eiermøter menes møter mellom styret, daglig leder, de valgte representantene fra eier 
og kommunen (ordfører og/eller rådmann). 
 
Eiermøter bør ikke benyttes til å gi føringer som kan komme i strid med eller på annen måte 
undergrave styrets myndighetsområde. Eiermøter er uformelle arenaer for diskusjon.  
 

3.9 Politisk behandling av viktige selskapsdokumenter 
Det tilligger kommunes administrasjon å utarbeide rutiner som sikrer at viktige 
selskapsdokumenter kan blir gjenstand for politisk behandling.  
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3.9.1 Generalforsamlings- og representantskapsdokumenter 
Kommunen som eier skal ha oversendt møteinnkalling og saksdokumenter til selskapenes 
generalforsamling eller representantskapsmøter. 
 
I kapittel 3.4 ovenfor er det fastsatt at alle saker som skal behandles av selskapenes 
generalforsamling eller representantskap som hovedregel skal forelegges de folkevalgte 
forut for møtene i selskapenes generalforsamling eller representantskap. Sakene skal 
fremlegges kommunestyret eller det politisk organ som er delegert oppgaven 
(formannskapet). For å få gjennomført en aktiv eierstyring, er det påkrevd at slike saker 
oversendes i god tid, slik at de folkevalgte får en reell mulighet til å sette seg inn i sakene før 
de skal behandles i selskapene.  
 

3.9.2 Årsmelding og vedtekter/selskapsavtale 
Selskapenes årsmelding skal legges frem for kommunestyret.  
 
God eierstyring tilsier at selskapenes vedtekter eller selskapsavtale bør gjennomgås av 
kommunen jevnlig. Kommunen kan på denne måten fange opp endringer som bør gjøres i 
vedtektene eller selskapsavtalene, slik at disse dokumentene til enhver tid er gode 
styringsdokumenter for selskapene. Gjennomgang og revidering av selskapsavtalen eller 
vedtektene vil også kunne sire at selskapene styres i samsvar med kommunens 
forventninger, blant annet ved at selskapsstrategiene og selskapets formål tydeliggjør dette.  
 

3.9.3 Styredokumenter/-protokoller 
Kommunen har ikke noe formelt ansvar for den løpende virksomhet i et selvstendig 
rettssubjekt. Likevel bør kommunen, som eier, være generelt oppdatert. Det forventes at 
styredokumenter, herunder styreprotokoller oversendes kommunen som eier.  
 

3.10 Kontroll og innsyn  
Kommunestyret har kontroll- og tilsynsansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at 
regelverk etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres gjennom 
regnskapsrevisjon og selskapskontroll. Kommunestyrets kontroll- og tilsynsansvar gjelder 
også der kommunens virksomhet er organisert i egne selskaper.  
 
Kommuneloven inneholder bestemmelser som avklarer kommunes roller, herunder 
kontrollutvalg og revisjon, i selskaper der kommunen har eierinteresser.  
 

3.10.1 Kontrollutvalget og revisors kontroll og innsyn  
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av 
kommunestyre. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens interesser i selskaper mv. Dette gjelder interkommunale selskaper, 
aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter.  
 
Kontrollutvalget har innsyns- og undersøkelsesrett for følgende selskapsformer: 
 

 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27, der disse er eget rettssubjekt 

 Interkommunale selskaper 

 Aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eier hele 
selskapet 

 Heleide datterselskaper til slike selskaper  
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Kontrollutvalget kan kreve opplysninger fra daglig leder, styret og den valgte revisoren for 
selskapet. I den utstrekning det anses nødvendig, kan kontrollutvalget og revisor selv foreta 
undersøkelser i selskaper.  
 
Kommunestyret kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskapet, herunder hvilke dokumenter mv. som 
skal sendes kontrollutvalget og revisor.  
 
Kontrollutvalgets oppgave i forbindelse med selskapskontrollen er fordelt på den 
obligatoriske eierskapskontrollen og den frivillige forvaltningsrevisjonen.  
Med eierskapskontrollen siktes det til en vurdering av eierskapsutøvelsen. Det fokuseres på 
hvordan kommunen utøver sin eierstyring, og om kommunens representanter i 
generalforsamling, representantskap mv. utøver sitt verv i samsvar med relevant lovgivning 
og i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger.  
 
Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurdering av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  
 
Kommunestyret avgjør om selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon.  
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4. Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierposisjoner 
Kommunen har eierposisjoner i følgende selskaper: 
 

Selskap Eierandel (%) 

Agder Energi AS 2,326  

Amento AS 11,15  

ASVO Kvinesdal AS 100  

Kvinesdal kommunebygg AS 100  

Kommunekraft AS 1 aksje 

Lister kompetanse AS 8,11  

Lister Nyskapning AS 3,65  

Varodd AS 0,06  

USUS AS 0,40  

Brannvesen Sør IKS 11,97  

Kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS 10,1  

Konsesjonskraft IKS 3,55  

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 4,79  

IRS Miljø IKS 24,7  

Vest-Agder-museet IKS 1/100 

 
For de selskaper hvor kommunen har eierposisjoner er det formulert selskapsvise 
eierstrategier. De selskapsvise eierstrategiene er inntatt under punktet «Kommunes 
forventninger» i selskapsgjennomgangen under.  
 
Nedenfor følger en gjennomgang av hvert enkelt selskap.  
 

 
Agder Energi AS 

Formål Produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt 
energitilknyttede tjenester. Selskapets visjon er å være et ledende 
norsk konsern innen fornybar energi. 

Stiftet 14.04.2000  

Eiere og eierandel Kommunene på Agder (54,5 %), hvorav Kvinesdal kommune eier 
2,326 %. 
Statskraft Holdning AS 45,5 %. 

Forretningskontor Kristiansand  

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper 

Rammer Vedtekter for Agder Energi AS (ajourført per 11.05.2005).   
Viljeserklæring knyttet til eierskap i Agder Energi i tidsrommet juni 
2018-juni 2022, jf. K-sak 26/18. 
Eierskapsmelding for Agder Energi. 
Etiske retningslinjer i Agder Energi.  

Kommunens 
representanter 

Eiermøte Agder Energi 2015-2019: Per Sverre Kvinlaug (Lena 
Rannestad Kloster og Kjell Ivar Larsen som hhv 1. og 2. vara), 
Svein Arne Jerstad (Malin Stokkeland, Anne Britt N. Kristiansen og 
Frode Jerdal som hhv. 1., 2. og 3. vara). 

Kommunens 
forventninger 

Kommunen har klare finansielle interesser knyttet til eierskapet, men 
det er også en samfunnspolitisk dimensjon ved eierskapet ved at 
selskapet gjennom sin virksomhet forvalter norske naturressurser 
som vann og vind. I tillegg at selskapet som leverandør har høy fokus 
på samfunnssikkerhet og beredskap som netteier.   
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Amento AS 

Formål Arbeids- og inkluderingsaktiviteter gjennom avklaring, 
arbeidstrening og kvalifisering, med sikte på formidling til ordinært 
arbeid. Virksomhetens visjon er muligheter og mestring for alle og 
har Lister og omegn som nedslagsfelt. Selskapet har ikke økonomisk 
erverv til formål.  

Stiftet 04.04.1986 

Eiere og eierandel Hovedaksjonærer Farsund kommune, Flekkefjord kommune, Lyngdal 
kommune, Kvinesdal kommune, Hægebostad kommune, Sirdal 
kommune, Vest-Agder fylkeskommune samt flere småaksjonærer fra 
Lister-regionen.  Kvinesdal kommune eier 11,15 %. 

Forretningskontor Lyngdal 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper 

Rammer Vedtekter for Amento AS 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. Styre: Per Erik 
Røgenes (styremedlem 2018-2020).  

Kommunens 
forventninger 

Virksomheten utøver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk i 
arbeidet med å yte arbeids- og inkluderingsaktiviteter.  

 
 

 
ASVO Kvinesdal AS 

Formål Bidra til å prøve ut tiltaksdeldtakernes arbeidsevne og styrke 
mulighetene for å få ordinært arbeid. Utvikle og drive 
attføringstjenester som NAV-kontorene i nærområdet ønsker å kjøpe 
tjenester hos. Tilby tilrettelagte arbeidsplasser for enkelte definerte 
grupper funksjonshemmede bosatt i Kvinesdal kommune. Selskapet 
skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 
Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til det som 
styrker den fremtidige drift. 

Stiftet 18.08.1992 

Eiere og eierandel Aksjeselskap heleid av Kvinesdal kommune. 

Forretningskontor Kvinesdal  

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper 

Rammer Vedtekter for ASVO Kvinesdal AS 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling: Kvinesdal formannskap. Styre: Kjell Ivar Larsen 
(styreleder), Jan Mange Fundal (nestleder), Wenke Hompland, Siri 
Mygland, Knut Petter Netland (styremedlemmer).  

Kommunens 
forventninger 

Virksomheten utøver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk i 
arbeidet med å yte arbeids- og inkluderingsaktiviteter.  
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Kvinesdal kommunebygg AS 

Formål Bygge, eie og drive/leie ut bygg og deler av bygg av forskjellig slag. 
Selskapet kan gjøre seg interessert i andre foretak med tilsvarende 
drift. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til 
formål som styrker fremtidig drift. 

Stiftet 18.04.2002 

Eiere og eierandel Aksjeselskap heleid av Kvinesdal kommune.  

Forretningskontor Kvinesdal 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper  

Rammer Vedtekter for Kvinesdal kommunebygg AS 

Kommunes 
representanter 

Generalforsamling: Kvinesdal formannskap. Styre: Per Sverre 
Kvinlaug (styreleder), Lena Rannestad Kloster, Svein Arne Jerstad 
(styremedlemmer). 

Kommunens 
forventninger 

Kvinesdal kommunebygg AS driver sin virksomhet i samsvar med 
selskapets formål.  

 
 
 
Kommunekraft AS 

Formål Formidle aksjeeieres disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og 
drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling. Kommunekraft AS 
driver "non-profit", det vil si at selskapets tjenester prises slik at 
prisen kun dekker kostnadene ved rådgivningen overfor kommunene 
og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet. Selskapets priser til 
enhver tid, fremgår av selskapets standard provisjonskontrakter. 

Stiftet 28.04.1993 

Eiere og eierandel Kommunekraft AS er eid av 129 kommuner, 9 fylkeskommuner og 
LVK. Kommunene og fylkeskommunen har 1 aksje hver mens LVK 
har 182 aksjer.  

Forretningskontor Oslo 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper  

Rammer Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 28.04.1993. 
Etiske retningslinjer for Konsesjonskraft AS. 

Kommunens 
representanter 

____ 

Kommunens 
forventninger 

Kommunekraft AS driver sin virksomhet i samsvar med selskapets 
formål.  
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Lister Kompetanse AS 

Formål Selskapet skal ivareta regionens interesser knyttet til studier og 
utdanningstilbud på høgskole- og universitetsnivå i 
Listerkommunene. 

Stiftet 19.12.2003 

Eiere og eierandel Lister Kompetanse AS er eid av de seks Lister-kommunene og Vest-
Agder fylkeskommune (51,34 %), hvorav Kvinesdal kommune eier 
8,11 %. 

Forretningskontor Lyngdal 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper 

Rammer Vedtekter for Lister Kompetanse AS. Av vedtektene fremgår at 
selskapet ikke betaler ut utbytte.  
Forretningsplan for Lister Kompetanse AS. 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling: Ordfører Per Sverre Kvinalug. Styre: Per Sverre 
Kvinlaug (styreleder), Svein Bøgwald (styremedlem). 

Kommunens 
forventninger 

Lister Kompetanse AS tilbyr relevante desentraliserte høgskole- og 
universitetstilbud.  

 
 
 
Lister Nyskaping AS 

Formål Et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og 
nyskapning for og i næringslivet. Arbeidet skal ha både et 
bedriftsrettet perspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Stiftet 16.11.2001 

Eiere og eierandel Lister Nyskapning AS er eid av de seks Lister-kommunene, SIVA, 
Sparebank Sør og Vest-Agder fylkeskommune. Kvinesdal kommune 
eier 3,65 %. 

Forretningskontor Lyngdal 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskaper 

Rammer Vedtekter for Lister Nyskapning AS 
Samarbeidsavtale mellom Lister Nyskapning AS og Kvinesdal 
kommune. 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling: Ordfører Per Sverre Kvinlaug.  

Kommunens 
forventninger 

Lister Nyskapning AS er en ressurs for næringsutvikling i kommunen 
og Listerregionen som helhet. Viderefører sin rolle som SIVA 
næringshage med fokus på bedriftsrettede utviklingsaktiviteter i 
samsvar med SIVA næringshageprogrammet.  
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Varodd AS 

Formål Selskapets hovedformål er å få folk i jobb. Gjennom målrettet 
oppfølging av hver enkelt, avklares, kvalifiseres og formidles 
jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsområdet.  

Stiftet 21.08.1961 

Eiere og eierandel  Varodd AS største eiere er Kristiansand kommune, Vest-Agder 
fylkeskommune, Vennesla kommune, Søgne kommune, Sparebank 
Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kvinesdal kommune eier 
0,06 %. 

Forretningskontor Kristiansand 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskap  

Rammer Vedtekter for Varodd AS vedtatt på generalforsamlingen 30.04.1985, 
sist endret på generalforsamling 25.08.2017 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. 

Kommunens 
forventninger 

Virksomheten utøver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk i 
arbeidet med å yte arbeids- og inkluderingsaktiviteter.  

 
 

 
USUS AS 

Formål Å drive reiseutvikling i form av områdemarkedsføring, profilering og 
merkevarebygging via tilrettelegging for salg og markedsføring for 
reiselivet på Sørlandet. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å 
skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal 
benyttes til å fremme selskapets formål. 

Stiftet  19.03.2009 

Eiere og eierandel  USUS AS er eid av fylkeskommunen på Agder (ca. 50 %), 
reiselivsnæringen i regionen (ca. 25 %) og kommunene på Agder 
(ca. 25 %). Kvinesdal kommune eier 0,4 %. 

Forretningskontor Kristiansand 

Rettslige rammer Lov om aksjeselskap  

Rammer Vedtekter for USUS AS sist endret på generalforsamling 20.01.2016. 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. 

Kommunens 
forventninger 

USUS AS ivaretar kommunens behov for markedsføring og 
synliggjøring. 
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Brannvesen Sør IKS 

Formål Ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende 
brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende 
art. Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes 
behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til 
andre kommuner eller virksomheter. 

Stiftet 18.12.2002 

Eiere og eierandel  Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, 
Mandal, Marnardal og Åseral kommuner.  
Kvinesdal kommune eier/svarer for 11,97 %. 

Forretningskontor Mandal  

Rettslige rammer Lov om interkommunale selskaper 

Rammer Selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS av 11.05.12. 

Kommunens 
representanter 

Representantskap: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. Styre: Judith 
Kvelland Rogstad (styremedlem), Thorvald Reiersen (varamedlem) 
for perioden 2016-2020. 

Kommunens 
forventninger 

Brannvesen Sør IKS driver sin virksomhet i henhold til 
selskapsavtalen.  

 
 
 
Kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS 

Formål Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltagende 
kommuner i henhold til kommunelovens § 60 og tilhørende forskrifter 
om revisjon og kontroll. Tilsvarende gjelder også kommunale foretak 
og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeier i. 

Stiftet 02.09.2003 

Eiere og eierandel Åseral, Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, 
Lindesnes, Mandal, Marnardal, Sirdal og Lyngdal kommuner.  
Kvinesdal kommune eier/svarer for 10,1 %. 

Forretningskontor Flekkefjord 

Rettslige rammer Lov om interkommunale selskaper 

Rammer Selskapsavtale for kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS av 2003. 

Kommunens 
representant 

Representantskap: Judith Kvelland Rogstad. Styre: Shirley M. 
Rødland (vara).  

Kommunens 
eierstrategi 

Kommunerevisjonen driver sin virksomhet i henhold til 
selskapsavtalen.  
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Konsesjonskraft IKS 

Formål Konsesjonskraft IKS skal være en ledende nasjonal forvalter av 
konsesjonskraft. Konsesjonskraft IKS skal omsette kommunene og 
fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle 
videre den pengeyting som oppstår gjennom forvaltning av 
konsesjonsrettene og delta i virksomhet som har naturlig 
sammenheng med dette. 

Stiftet 25.08.2003 

Eiere og eierandel Samarbeide mellom de to fylkeskommunene på Agder og de 20 
kommunene i Agder med rett til konsesjonskraft. Kvinesdal 
kommunen eierandel 3,55 %, jf. § 12 i selskapsavtale 2014-2029  

Forretningskontor Valle 

Rettslig rammer Lov om interkommunale selskaper  

Rammer Selskapsavtale 2014-2029 
Strategiplan og etiske prinsipp 2018-2023 

Kommunens 
representanter 

Representantskap: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. Styre: Svein Arne 
Jerstad (styremedlem), Lena Rannestad Kloster (varamedlem). 
Porteføljeutvalget: Rådmann Jens Arild Johannessen.  

Kommunens 
forventninger 

Kommunen har klare finansielle interesser knyttet til eierskapet, 
utover dette forventes det at selskapet driver sin virksomhet i 
samsvar gjeldende selskapsavtale og strategiplan. 

 
 
 
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 

Formål Arbeide for at verdifullt  kommunalt og fylkeskommunalt 
arkivmateriale blir tatt vare på og gjort  tilgjengelig for allmennhetens 
bruk, forskning og andre  forvaltningsmessige og kulturelle formål i 
samsvar med arkivloven. 

Stiftet 13.02.2003 

Eiere og eierandel Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, 
Kvinesdal, Landsnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, 
Songdalen, Søgne, Vennesla og Åseral kommuner, samt Vest-Agder 
fylkeskommune. Kvinesdal kommune eier/svarer for 4,79 %. 

Forretningskontor Kristiansand 

Rettslige rammer Lov om interkommunale selskaper 

Rammer Selskapsavtale for IKAVA 

Kommunens 
representanter 

Representantskap: Hans Martin Elle, Judith Kvelland Rogstad (vara). 
Styre: Olaug Aase Sindland (styremedlem). Alle for perioden 2016-
2019. 

Kommunens 
forventninger 

IKAVA driver sin virksomhet i samsvar med selskapsavtalen.  
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IRS Miljø IKS 

Formål Løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor 
avfallssektoren, herunder også innsamling og behandling av 
kloakkslam fra private husholdninger. 

Stiftet 30.06.2009 

Eiere og eierandel  Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommuner. Kvinesdal 
kommune eier/svarer for 24,7 %. 

Forretningskontor Flekkefjord 

Rettslige rammer Lov om interkommunale selskaper 

Rammer Selskapsavtale for IRS Miljø IKS 

Kommunens 
representanter 

Representantskap: Per Rafoss (Trine N. Klungland, Asbjørn Risnes 
og Elisabeth Moi Næset hhv. 1., 2. og 3. vara for Rafoss). Per Sverre 
Kvinlaug (Lena Rannestad Kloster, Ronny Nilsen hhv 1. og 2. vara 
for Kvinlaug). Styre: Per Erik Røgenes (styremedlem), Judith 
Kvelland Rogstad (vara). Alle for perioden 2016-2019. 

Kommunens 
forventninger 

IRS Miljø IKS baserer sin virksomhet på en nyskapende og 
bærekraftig utvikling. Tilstreber høy kundetilfredshet. 

 
 
 
Vest-Agder-museet IKS 

Formål Museet skal bidra til at de deltakende kommuner får et godt 
museumstilbud. Museet skal organisere innsamling, bevaring, 
dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-
Agder.  

Stiftet 14.09.2005 

Eiere og eierandel  Vest-Agder-museet IKS er eid av de 15 kommunene i Vest-Agder og 
Vest-Agder fylkeskommune (eierandel 50/100), der Kvinesdal 
kommunes eierandel tilsvarer 1/100.  

Forretningskontor Kristiansand 

Rettslige rammer Lov om interkommunale selskaper 

Rammer Selskapsavtale for Vest-Agder-museet IKS  

Kommunens 
representanter 

Representantskap: Ordfører Per Sverre Kvinlaug.  

Kommunens 
forventninger 

Vest-Agder museet IKS bidrar til et godt allsidig museumstilbud lokalt 
og regionalt. 
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5. Oversikt over annet samarbeid 
 

5.1 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

 
 
Agder sekretariat 

Formål Selskapet har som formål å være sekretariat for kontrollutvalgene 
i eierkommunene i Agder. 

Stiftet 01.10.2005 

Samarbeidskommuner Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornes, Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 
Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral kommuner.  

Vertskommune Kvinesdal  

Rettslige rammer Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Rammer Vedtekter for Agder sekretariat 
I § 7 i vedtektene fremgår det: «Fellesmøte for 
kontrollutvalgslederne i deltakerkommunene velger styre». Dette 
skjer ved at de nyvalgte ledere i kontrollutvalgene i de 16 
eierkommunene samles til fellesmøte og velger styremedlemmer 
og varamedlemmer i hht vedtektene.  

Kommunens 
representanter 

___ 

 
 
 
DDV 

Formål Samarbeidskommunene og DDV skal i et forpliktende 
partnerskap gi sine brukere og ansatte effektive og tidsriktige 
digitale løsninger og verktøy.  

Stiftet 01.01.2014 

Samarbeidskommuner Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, 
Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral kommuner.  

Vertskommune Lindesnes 

Rettslige rammer Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Rammer Vedtekter fra 2017 (vedtatt sak 5/2017) 
Styringsdokument fra 2017 (vedtatt sak 5/2017) 

Kommunens 
representanter 

DDV Eier: Rådmann Jens Arild Johannessen. Styre: Geir Bruli 
(styremedlem) for perioden 2018-2020. 
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Lister Friluftsråd 

Formål  Lister Friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og 
fylkeskommunale og statlige organer arbeide for å ivareta og øke 
interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen. 

Stiftet 23.08.2006 

Samarbeidskommuner Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal 
kommuner. 

Vertskommune Farsund 

Rettslige rammer Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Rammer Vedtekter for Lister Friluftsråd av 28.05.2018 

Kommunens 
representanter 

Årsmøte: Ordfører Per Sverre Kvinlaug (vara den ordfører gir 
myndighet). Styre: Cathrine Rafoss Aagdedal (styremedlem), 
Olav Aase (vara) for perioden 2015-2019. 

 

5.2 Vertskommunesamarbeid  

 
 
Lister barnevern 

Formål Skape en god barneverntjeneste som gir samme kvalitet til alle 
innbyggere i hele regionen. 

Etablert  01.01.2010 

Samarbeidskommuner Audnedal, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad 
og Sirdal kommuner  

Vertskommune Farsund kommune 

Rammer Kommuneloven § 28-1a, organisert etter § 28-1b, dvs. 
administrativt vertskommunesamarbeid.  
Avtale om regionalt barnevernsamarbeid av 28.02.2018 
 

 
 
 
Lister PPT  

Formål Sikre en best mulig PP-tjeneste for regionens innbyggere. 
Samarbeidet skal være med på å bygge et robust fagmiljø som 
styrker den totale kompetansen på tvers av kommunegrensen. 
Det skal sikrer alle innbyggerne i regionen tilgang på riktig 
fagkompetanse til rett tid. 

Etablert 01.10.2009 

Samarbeidskommuner Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal kommuner.  

Vertskommune Farsund kommune 

Rammer Kommuneloven § 28-1a, organisert etter § 28-1 b, dvs. 
administrativt vertskommunesamarbeid.  
Avtale om regionalt PPT-samarbeid fra 2009 
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Lister pedagogiske senter  

Formål Arbeide med kompetanseheving, prosjekter og utviklings-arbeid 
i samarbeidskommunene. Senteret kan selge tjenester til andre 
aktører mot betaling. 

Etablert  01.01.2014 

Samarbeidskommuner Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal kommuner 

Vertskommune Lyngdal kommune 

Rammer Kommuneloven § 28-1a, organisert etter § 28-1b dvs. 
administrativt vertskommunesamarbeid. 
Samarbeidsavtale Lister pedagogiske senter fra 2014 
Vedtekter for Lister pedagogiske senter fra 2014 

 

5.3 Samvirkeforetak 

 
 
Knaben utvikling SA 

Formål Utvikle Knaben-området som reiselivsmål og grunnlag for lokal 
verdiskapning. Med utgangspunkt i Knabens særpreg skal det 
utvikles et helårlig tilbud innen overnatting, aktiviteter og opplevelser. 

Stiftet 24.09.2004 

Eiere  Medlemskap regulert av vedtekter og Lov om samvirkeforetak 

Forretningskontor Kvinesdal 

Rettslige rammer Lov om samvirkeforetak 

Rammer Vedtekter for Knaben utvikling SA 

Kommunens 
representanter 

Årsmøte: Ordfører Per Sverre Kvinlaug.  
Styre: Per Sverre Kvinlaug, kommunalsjef Tor Arne Eiken 
(styremedlemmer). 
Kvinesdal kommune har 2 representanter i styret.  

 
 
 
Innovasjon Kvinesdal SA 

Formål Bidra til utvikling som styrker bo- og sysselsettingsmulighetene og 
skaper større bredde i næringslivet i Kvinesdal. 

Stiftet 08.03.2006 

Eiere  Medlemskap regulert av vedtekter og Lov om samvirkeforetak 

Forretningskontor Kvinesdal 

Rettslige rammer Lov om samvirkeforetak 

Rammer Vedtekter for Innovasjon Kvinesdal SA 

Kommunens 
representanter  

Årsmøte: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. 
Styre: Per Sverre Kvinlaug (nestleder), rådmann Jens Arild 
Johannesen (styremedlem), Lena Rannestad Kloster (vara), 
kommunalsjef Tor Arne Eiken (vara).  
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Radio Kvinesdal SA 

Formål Drive lokalradio på et ideelt grunnlag.  

Stiftet 14.12.1999 

Eiere  Medlemskap regulert av vedtekter og Lov om samvirkeforetak  

Forretningskontor Kvinesdal 

Rettslige rammer Lov om samvirkeforetak 

Rammer Vedtekter for Radio Kvinesdal  av 15.12.99 

Kommunens 
representanter 

Årsmøte: Ordfører Per Sverre Kvinlaug. 
Styre: Svein Arne Jerstad (styreleder). 

 

5.4 Pensjonskasse 

 
 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 

Formål Tilby trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til 
offentlig sektor, virksomheter med tilknytting til denne og deres 
ansatte.  

Stiftet 01.01.1949 

Eiere  Medlemskap regulert av Lov om forsikringsvirksomhet 

Forretningskontor Oslo 

Rettslige rammer Lov om forsikringsvirksomhet 
KS Hovedtariffavtale 

 
5.5 Stiftelse 

 
 
Stiftelsen Sørlandets kompetansefond  

Formål Å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av 
arbeidsplasser og gode levevilkår, herunder bidra til utvikling av 
Universitetet på Sørlandet. 

Stiftet 27.02.2000 

Forretningskontor Kristiansand 

Rettslige rammer Lov om stiftelser 

Rammer Vedtekter for Sørlandets kompetansefond av 08.06.2012 
Kompetansefondets strategi for 2018-2020 

Kommunens 
representanter 

Rådsforsamlingen: Ordfører Per Sverre Kvinlaug, varaordfører Lena 
Rannestad Kloster (personlig vara). 
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5.6 Andre typer samarbeid 

 

 
Lister Opplæringskontor  

Formål Lister Opplæringskontor er et samarbeidsorgan for 
medlemsbedriftene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, 
Flekkefjord og Sirdal kommune, Fylkeskommunale institusjoner og 
private barnehager i regionen. Lister Opplæringskontor har på vegne 
av sine medlemmer påtatt seg et opplæringsansvar for lærlingene i 
samarbeid med Utdanningsavdelingen i Vest-Agder, seksjon for 
fagopplæring i henhold til opplæringsloven. 

Stiftet 10.06.1999 (registrert i Enhetsregisteret)  

Forretningskontor Lyngdal 

Rettslige rammer --- 

Rammer Vedtekter for Lister Opplæringskontor – kommunale fag, ajourført pr 
24.05.2016. 

Kommunens 
representanter 

Generalforsamling (årsmøte): På generalforsamling (årsmøtet) har 
hver deltakende bedrift rett til å møte med 2 representanter. Hver 
bedrift har 1 stemme.  
Styre: Lena Rannestad Kloster (styremedlem), Kjell Andre Hjelleset 
(vara) for perioden 2015-2019. 

 

 
Listerrådet 

Formål Listerrådet skal være et samarbeids- og interesseorgan for de 
deltakende kommunene. Rådet skal ta opp og forsøke å løse 
spørsmål og oppgaver som spesifisert i vedtektene (§ 6). Rådet skal 
ivareta regionens og kommunenes interesser overfor fylket, stat og 
andre organer på region-, fylkes- og /eller riksplan.  

Deltakerkommuner Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og Hægebostad 
kommuner. Hver kommune velger to representanter med personlig 
vararepresentanter til Listerådet. Den ene av disse representantene 
som velges skal være ordføreren. Vest-Agder fylkeskommune har 
rett til to representanter i rådet som observatør med tale og 
forslagsrett. 

Forretningskontor Lyngdal 

Rettslige rammer --- 

Rammer Vedtekter for Listerrådet ajourført 2018.  

Kommunens 
representanter 

Ordfører Per Sverre Kvinlaug (Lena Rannestad Kloster og Cathrine 
V. Rafoss Aagedal hhv 1. og 2. vara) og Trine N. Klungland (Svein 
Arne Jerstad, Anne Britt N. Kristiansen, Per Rafoss som hhv 1., 2. og 
3. vara) for perioden 2015-2019. 

 

 


