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Kommunerevisjonen

Eierskapskontroll i VEAS

Forord
Denne rapporten er et resultat av prosjektet Eierskapskontroll i VEAS.
Prosjekt om eierskapskontroll i VEAS ble vedtatt gjennomført av kontrollutvalgene i Asker og Oslo
i møter henholdsvis 25. og 26.08.2014, og i Bærum 08.12.2014. Det ble inngått en samarbeidsavtale
mellom kommunene om gjennomføring av en felles undersøkelse av eierskapskontrollen i VEAS
Denne eierskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.
Gjennomføringen av eierskapskontrollen er basert på Norges kommunerevisorforbunds (NKRF)
veileder Selskapskontroll fra A til Å.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom kommunerevisjonene i Asker, Bærum og Oslo.
Prosjektdeltakere har vært:
Kathrine B. Evjen, Asker
Morten Mjølsnes, Bærum
Arve Alstad, Oslo
Kristin Skaane, Oslo a
Vi vil takke ledelsen i VEAS og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo for nødvendig
bistand i løpet av prosjektet.

03.06.2015

Hilde Ludt
fung. ass. avdelingsdirektør

Kommunerevisjonen

Arve Alstad
prosjektleder
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Kommunerevisjonen

Eierskapskontroll i VEAS

Hovedbudskap
Kommunerevisjonene i Asker, Bærum og Oslo
har undersøkt de respektive kommunenes
utøvelse av eierskapet i Vestfjorden
Avløpsselskap (VEAS). Eierskapsutøvelsen ble
i hovedsak gjennomført i samsvar med krav i
kommuneloven, men det var enkelte mangler
ved selskapets vedtekter.
Undersøkelsen viste samtidig at kommunene
hadde ulik praksis når det gjaldt ivaretakelse
av bystyrets og kommunestyrenes vedtak og
forutsetninger og etablerte normer for god
eierstyring på flere viktige områder:
• Asker og Bærum kommuner sendte årlige
eierbrev til styret og gjennomførte årlige
eiermøter. Oslo hadde ikke eierbrev eller
faste eiermøter, men gjennomførte møter
med styrets representanter og rådets leder
om enkeltsaker.
• Alle kommunene mottok rapportering fra
VEAS. I Asker og Bærum ble rapportene
behandlet i politiske utvalg, tilsvarende
gjaldt ikke for Oslo. Bystyret i Oslo ble ikke
forelagt rapportering fra VEAS, slik det
er krav om for andre typer selskaper, som
aksjeselskaper og kommunale foretak.
• Det var ikke satt kompetansekrav for valg av
råd og styret i undersøkelsesperioden. Dette
med unntak av Asker kommunes vedtak om
fokus på kompetansemessige krav ved valg
av styrer, og Bærum kommunes krav om at
det ikke skal oppnevnes ansatte til styrene.
Den 28.04.2015 oppnevnte byrådet i Oslo
nye råds- og styremedlemmer i VEAS og la
da til grunn kompetansemessige kriterier.

Sammendrag

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) ble etablert i
1976 som et samarbeid etter kommunelovens §
27 ved underskrift av en overenskomst mellom
ordførerne i Oslo, Asker og Bærum og vedtatt
av bystyret i Oslo og kommunestyrene i Asker
og Bærum samme år.

Kommunerevisjonen

Formålet med samarbeidet mellom kommunene
er at VEAS skal prosjektere, bygge, eie og
drive renseanlegg for på den måten å bidra til
en renere Oslofjord. Eierfordelingen mellom
kommunene er Oslo: 70,5 prosent, Bærum 21,5
prosent og Asker 8 prosent.
VEAS utfører lovpålagte oppgaver og
kommunene har et ubegrenset ansvar for
VEAS. Rådet er VEAS’ øverste organ og skal
blant annet godkjenne budsjett og regnskap,
oppnevne revisor og velge styreformann. VEAS
har i tillegg et styre som blant annet skal føre
tilsyn med selskapets drift. BDO AS var VEAS’
revisor på undersøkelsestidspunktet.
VEAS håndterer avløpsvann fra vel 600
000 innbyggere i de tre kommunene og
renser i tillegg avløpsvann for Røyken og
Nesodden kommuner. I tillegg til rensingen
av vann produserer VEAS gjødsel/
jordforbedringsmiddel, som selges til
landbruket, og utnytter biogass til produksjon av
elektrisk strøm og varme.
Eierskapskontrollen er gjennomført i samarbeid
med kommunerevisjonene i Asker og Bærum.
Formålet med eierskapskontrollen har vært
å gi informasjon til kontrollutvalgene i de
tre samarbeidskommunene om utøvelsen
av eierskapet i VEAS og bidra til å utvikle
eierstyringen i kommunene.
Oslos del av undersøkelsen har i tillegg til å
ha vært rettet mot rådet også vært rettet mot
byråden for miljø og samferdsel som ivaretar
eierskapet for Oslo kommune.
Problemstillinger og metode
Følgende problemstillinger har ligget til grunn
for undersøkelsen:
• Utøves kommunenes eierinteresser i
samsvar med bystyrets/kommunestyrenes
vedtak og forutsetninger, aktuelle

5

Rapport 09/2015

lovbestemmelser og etablerte normer for
god eierstyring? Herunder blant annet om
det er
- utarbeidet klare forventinger og mål til
styret og VEAS?
- etablert rutiner for innhenting og
vurdering av informasjon fra styret og
VEAS?
- ivaretatt eventuelle særskilte føringer fra
bystyret/kommunestyrene?
• Har generelle og særskilte plikter som
kommuneloven stiller til utforming av
vedtekter og til innkalling og gjennomføring
av rådsmøter blitt ivaretatt?

rådet, styret og selskapet utover det som
var uttrykt i vedtektene. Asker og Bærum
kommuner sendte årlige eierbrev med eiernes
forventninger til selskapene kommunene eide
helt eller delvis, herunder også til VEAS. Oslo
kommune sendte derimot ikke eierbrev til
VEAS. Oslo kommune har stilt krav til VEAS
gjennom vedtak, f.eks. med krav om ekstern
kvalitetssikring av større investeringer. VEAS
utfører viktige samfunnsoppgaver. Hvis Oslo
kommune ikke klargjør sine forventninger også
på andre områder, kan det medføre risiko for at
kommunens eierinteresser ikke i tilstrekkelig
grad ivaretas.

Eierskapskontrollen ble gjennomført ved hjelp
av egenerklæringer fra rådet og styret i VEAS.
I tillegg ble det innhentet dokumenter som var
relevante for eierstyringen, som ble benyttet
på et overordnet nivå i kontrollen. De viktigste
dokumentene var innkallinger, sakspapirer og
protokoller fra råds- og styremøter og referater
fra møter mellom kommunens administrasjon
og VEAS. I tillegg ble det innhentet brev og
annen skriftlig kommunikasjon mellom eierne
og VEAS.

Kontaktmøter og rapportering
Eierkommunene stilte med representanter/
observatører i flere av råds- og styremøtene,
men ikke alle. Oppfølging utover dette ble
praktisert ulikt i de tre eierkommunene.

Undersøkelsen omfattet årene 2012–2014.
Datainnsamling foregikk i perioden desember
2014 og februar 2015.

Det ble gjennomført årlige eiermøter i Asker
og Bærum i regi av kommunens respektive
eierutvalg der forventninger, måloppnåelse og
aktuelle problemstillinger ble tatt opp. Oslo
hadde ikke tilsvarende kontakt- eller eiermøter,
men hadde møter med styrets representanter
og rådets leder om enkeltsaker, f.eks.
vedtektsendringer og investeringsprogram.

Gitt undersøkelsens karakter gis det ikke
anbefalinger. I det følgende gjør vi rede
for sentrale vurderinger etter gjennomført
eierskapskontroll.

Alle kommunene mottok rapportering fra
VEAS, men årsrapporteringen ble i Oslo
ikke sendt videre til politisk behandling i
bystyret slik det er krav om for alle andre typer
selskaper.

Mål og eiers forventninger til VEAS
Rådet og styret ga i sine egenerklæringer
uttrykk for at målene for virksomheten
var klare. Etter kommunerevisjonenes
vurdering synes vedtektene å gi klare mål
for VEAS. Overenskomsten og krav fra
forurensningsmyndighetene ga også viktige
rammer for driften.

Vedtekter og gjennomføring av råds- og
styremøter
Vedtektene tilfredsstilte de fleste av kravene i
kommuneloven. Vedtektene inneholdt imidlertid
ikke regler for uttreden fra eller oppløsning av
samarbeidet slik kommuneloven krever etter
endring av loven i 1992.

Det var ikke utarbeidet en egen eierstrategi
som klargjorde eiernes forventninger til
6

Videre viste undersøkelsen at vedtektene
og overenskomsten ikke henviste til korrekt
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bestemmelse i kommuneloven når det gjelder
hjemmel for samarbeidet om VEAS, som er §
27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt
samarbeid.
Etter kommunerevisjonenes vurdering er det
en uklarhet i vedtektene i forbindelse med
rådets myndighet til å binde virksomheten
i forbindelse med eventuelle låneopptak.
Vedtektenes § 6 bokstav h) hadde en referanse
til overenskomsten § 6 om begrensning i rådets
myndighet til låneopptak. Men overenskomsten
§ 6 synes å vise til investeringsprosjektet ved
starten av samarbeidet i 1976 og ikke til senere
kapitalbehov i forbindelse med investeringer,
med mindre partene i henhold til § 6 ble enige
om noe annet. Kommunerevisjonene noterer at
VEAS praktiserer at rådet fremmer forslag til
kommunestyrene/byrådet om godkjenning ved
større investeringer.
I perioden 2012-2014 ble råds- og styremøtene
innkalt og gjennomført i tråd med vedtektene.
Råds- og styremedlemmenes kompetanse
Selskapets nye vedtekter (03.02.2015)
krevde to representanter for ansatte i styret.
Det var for øvrig ikke utformet spesifikke
kompetansemessige kriterier for valg av
medlemmer til råd og styre i VEAS. Oslo hadde
for egen del heller ikke etablert slike kriterier.
Til sammenligning vedtok Asker i 2012 at
kriterier for valg og sammensetning av styrer
skulle ha større fokus på selskapenes behov for
kompetanse.
Det er viktig at eierne sikrer at råd og
styre har nødvendig sammensetning av
kompetanse til å kunne utføre sine oppgaver.
Kommunerevisjonen i Oslo merker seg at
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga
uttrykk for behovet for dette i forbindelse med

Kommunerevisjonen

valg av nye råds- og styremedlemmer våren
2015. Den 28.04.2015 oppnevnte byrådet (sak
1045) nye råds- og styremedlemmer i VEAS
og har oppgitt at det da la kompetansemessige
kriterier til grunn.
Kommunerevisjonen i Bærum merker seg
at Bærum i dag ikke har vedtatt generelle
kriterier for styremedlemmer utover at det
ikke skal oppnevnes ansatte til styrene. Det
oppnevnes folkevalgte til styrevervene.
Kommunerevisjonen i Bærum mener det bør
vurderes kriterier for styreoppnevning der
styrets behov for generalist- og fagspesifikk
kompetanse tillegges vekt.
Etisk regelverk
VEAS hadde et etisk regelverk som i hovedsak
synes å dekke de samme forhold som
kommunenes egne etiske regler.
Uttalelser til rapporten
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og
rådet i VEAS avga sine uttalelser til rapporten
i brev datert henholdsvis 28.05.2015 og
02.06.2015. Uttalelsene følger i sin helhet i
vedlegg 3 og 4. Byrådsavdelingen viste til
flere tiltak som var og ville bli iverksatt for
å styrke eierstyringen og bedre samarbeidet
med de andre eierkommunene. Etter
Kommunerevisjonens vurdering synes tiltakene
relevante. Et sammendrag av uttalelsene, og
Kommunerevisjonens avsluttende vurdering
følger i kapittel 5.
På bakgrunn av en merknad fra Byrådsavdeling
for miljø og samferdsel, er det gjort en mindre
endring i forbindelse med beskrivelse av Asker
og Bærum kommuners bruk av eierbrev. Dette
har ikke medført innholdsmessige endringer i
rapportens konklusjon og hovedbudskap.

7

Rapport 09/2015

1. Innledning
Kommunerevisjonen har gjennomført en
eierskapskontroll i Vestfjorden Avløpsselskap
(VEAS). VEAS ble etablert som et samarbeid
mellom kommunene Oslo, Asker og Bærum
etter kommunelovens § 27. I Oslo har byrådet
fullmakt fra bystyret til å velge representanter
til VEAS’ styrende organer – rådet og styret.
I Asker og i Bærum velges medlemmene av
kommunestyrene.
Eierskapskontroller er hjemlet i kommuneloven
§§ 77 og 80 og i forskrift om kontrollutvalg
§§ 13 og 14 og er undersøkelser av hvordan
eieren utøver eierskapet i selskapet.
Eierskapskontrollen er en mer begrenset
kontroll enn en forvaltningsrevisjon, og gjøres
primært ved hjelp av egenerklæringer fra de
som utøver eierfullmaktene og selskapets styre.
I tillegg innhentes dokumenter som er relevante
for eierstyringen, men uten at disse analyseres
detaljert.
Eierskapskontroll i VEAS innebærer en kontroll
med forvaltningen av kommunens eierinteresser
i samarbeidet mellom kommunene Asker,
Bærum og Oslo, og omfatter blant annet å
kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser gjør dette i samsvar med
kommuneloven og bystyrets/kommunestyrenes
vedtak og forutsetninger.
Bystyret vedtok plan for selskapskontroll i
møtet 13.06.2012 (sak 165). I pkt.1 i vedtaket
heter det
Det gjennomføres etter kontrollutvalgets nærmere
vurdering eierskapskontroll i et utvalg selskaper.
Selskaper som er tillagt et samfunnsmessig
ansvar i tillegg til rent forretningsmessig drift,
skal prioriteres i denne kontrollen.

Eierskapskontroll i VEAS ble vedtatt
av kontrollutvalget i Oslo 26.08.2014.
Kontrollutvalget i Asker bestilte
eierskapskontroll i VEAS 25.08.2014 og
ba samtidig om at kommunerevisjonene

8

i Oslo og Bærum ble invitert til å delta i
et samarbeid. Kontrollutvalget i Bærum
vedtok å delta i selskapskontrollen
08.12.14. En samarbeidsavtale om
gjennomføring av eierskapskontrollen ble
signert av kommunerevisorene 10.11.2014.
Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med
kommunerevisjonene i Asker og Bærum.
Prosjektdeltakerne hadde ansvaret for å
kvalitetssikre informasjon om eierstyringen i
egne kommuner.

1.1 Formål og problemstillinger
Formålet med eierskapskontrollen er å gi
kontrollutvalgene i Asker, Bærum og Oslo
informasjon om kommunenes utøvelse av
eierskapet i VEAS og bidra til å utvikle
kommunenes eierstyring.
Følgende problemstillinger har ligget til grunn
for gjennomføring av undersøkelsen:
• Utøves kommunenes eierinteresser i
samsvar med bystyrets/kommunestyrenes
vedtak og forutsetninger, aktuelle
lovbestemmelser og etablerte normer for
god eierstyring? Herunder blant annet om
det er
- utarbeidet klare forventinger og mål til
styret og VEAS?
- etablert rutiner for innhenting og
vurdering av informasjon fra styret og
VEAS?
- ivaretatt eventuelle særskilte føringer fra
bystyret/kommunestyrene?
• Har generelle og særskilte plikter som
kommuneloven stiller til utforming av
vedtekter og overenskomstens krav til
innkalling og gjennomføring av rådsmøter
blitt ivaretatt?

1.2 Kriterier for vurderinger av
eierskapsutøvelsen
Kriterier for eierskapskontrollen er målestokken
som ligger til grunn for kommunerevisjonenes

Kommunerevisjonen
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vurderinger. Kriteriene er i hovedsak utledet
fra kommuneloven § 27, overenskomsten om
dannelse av Vestfjorden Avløpsselskap, KS
Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og
kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide
selskaper og foretak.
I tillegg har vi lagt til grunn Byrådssak 273/11
Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring
av aksjeselskaper, tatt til orientering av bystyret
25.04.2012 (sak 98). Denne saken gjelder
i utgangspunktet aksjeselskaper og dermed
ikke VEAS direkte, men prinsippene vil også
kunne brukes her fordi de enten er generelle
mht. styring av eierinteresser eller i tråd med
anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. KS. En
nærmere redegjørelse for revisjonskriteriene
fremgår av vedlegg 1.

1.3 Metodisk tilnærming og
gjennomføring
En eierskapskontroll er en avgrenset
undersøkelse av hvordan eieren utøver
eierskapet i selskapet i forhold til gjeldende
føringer for dette. Undersøkelsen omfatter ikke
andre interesser kommunen har som den største
kunden i selskapet.
Eierskapskontrollen er ikke en
forvaltningsrevisjon, men en mer begrenset
kontroll. Undersøkelsen er basert på
Kommunerevisjonen i Oslos opplegg for
eierskapskontroll, som er utarbeidet med
utgangspunkt i NKRFs metoder i veileder
Selskapskontroll – fra a-å («Praktisk veileder»).
Kontrollen gjøres ved hjelp av egenerklæringer
fra de som utøver eierfullmaktene og selskapets
styre. I tillegg innhentes dokumenter som er
relevante for eierstyringen, som benyttes på et
overordnet nivå i kontrollen.
Gitt undersøkelsens karakter gis det ikke
anbefalinger.
I dette prosjektet har hovedelementene i
metoden vært:
Kommunerevisjonen

Det er innhentet opplysninger om VEAS og
om eiernes utøvelse av eierskapet gjennom
egenerklæringer fra rådet og styret.
• Følgende dokumenter er innhentet og
gjennomgått:
o Aktuelle byråds-/bystyre- og
kommunestyresaker
o Overenskomst mellom kommunene
Asker, Bærum og Oslo om dannelse av
VEAS
o Vedtekter
o Årsrapporter for 2012–2014
o Innkallinger, saksframlegg og protokoller
fra rådsmøter/styremøter
o Korrespondanse mellom eierne og VEAS
o Etiske retningslinjer
•

Prosjektet ble formelt startet ved utsendelse
av oppstartsbrev til rådet og styret i VEAS
19.11.2014. Byråden for miljø og samferdsel
i Oslo, Asker ved sekretær for Økonomi-,
eiendom- og eierstyringsutvalget (ØEE) ble
informert, med kopi om oppstartsbrev for
eierskapskontrollen, den 21.11.2014.
Det ble gjennomført et oppstartsmøte
08.12.2014 med lederne for rådet og styret og
administrerende direktør.
Undersøkelsen omfattet årene 2012–2014.
Datainnsamling foregikk i perioden desember
2014 og februar 2015.

1.4 Rapportens oppbygging
I kapittel 2 beskrives etablering og
organisering av VEAS samt viktige rammer
for eierskapsutøvelsen. I kapittel 3 gjennomgås
fakta om og vurderinger av eierskapsutøvelsen
i VEAS. Kommunerevisjonenes konklusjoner
fremkommer i kapittel 4. Et sammendrag
av uttalelsene fra Byrådsavdeling for miljø
og samferdsel og rådet i VEAS, samt
Kommunerevisjonens avsluttende vurdering
følger i kapittel 5. I vedlegg fremgår en nærmere
utdyping av vurderingskriteriene, metode og
mottatte uttalelser til rapporten.
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2. Om VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap
2.1 Etablering
Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) ble etablert i
1976 som et samarbeid etter kommunelovens §
27 ved underskrift av en overenskomst mellom
ordførerne i Oslo, Asker og Bærum og vedtatt
av bystyret i Oslo og kommunestyrene i Asker
og Bærum samme år. Overenskomsten mellom
kommunene legger sammen med vedtektene
føringer for VEAS’ virksomhet. I tillegg setter
forurensningsmyndighetenes krav til rensing
av avløpsvannet viktige rammer for selskapets
virksomhet.
Etter vedtektenes § 2 er virksomhetens
formål å «…prosjektere, bygge, eie og drive
renseanlegg…». Eierfordelingen mellom
kommunene er Oslo: 70,5 %, Bærum 21,5 % og
Asker 8 %. Driftstilskuddet fra eierkommunene
fordeles etter leverte avløpsmengder.
Driftsbudsjettet for 2015 var på 278 millioner
kroner, hvorav driftstilskuddet fra eierne utgjør
vel 232 millioner kroner. VEAS hadde 65
ansatte ved årsskiftet 2014/2015.
Etableringen av VEAS hadde sitt utgangspunkt
i undersøkelser som ble utført av Norsk
institutt for vannforskning (NIVA) i 60-årene
som avdekket økning av forurensingen av
Oslofjorden. VEAS ble etablert for å bedre
vannforholdene gjennom å prosjektere, bygge,
eie og drive renseanlegg. Renseanlegget, som er
lokalisert på Bjerkås i Asker kommune, ble satt
i drift 1982.
VEAS håndterer avløpsvann fra vel 600
000 innbyggere i de tre kommunene og
renser i tillegg avløpsvann for Røyken og
Nesodden kommuner. I tillegg til rensingen
av vann produserer VEAS gjødsel/
jordforbedringsmiddel, som selges til
landbruket, og utnytter biogass til produksjon av
elektrisk strøm og varme.
Fram mot 2019–2020 skal VEAS gjennomføre
investeringer i driftsanlegget for å rehabilitere
10

og ombygge anlegget. Kommunestyrene i
Asker og Bærum og bystyret i Oslo godkjente i
2014 et låneopptak for 2014 på 113,6 millioner
kroner. Lånet kunne tas opp med en øvre
låneramme på 864,5 millioner kroner gjeldende
for hele investeringen.
BDO AS var VEAS’ revisor på
undersøkelsestidspunktet.

2.2 Rådets oppgaver og ansvar
Rådet er VEAS’ øverste organ. I henhold til
vedtektene som gjaldt i undersøkelsesperioden
2012–2014 bestod rådet av 21 medlemmer; 11
ble oppnevnt fra Oslo, 6 fra Bærum og 4 fra
Asker. Vedtektene ble endret i februar 2015, se
mer om dette i kapittel 3.3.
I vedtektene § 6 fremkom det at rådet skulle
behandle saker som styret la fram og ellers
hadde følgende oppgaver
a)
b)
c)
d)
e)
f)

godkjenne budsjett og regnskap
godkjenne styrets årsmelding
oppnevne revisor
velge styreformann og varaformann
ansette, oppsi verkssjef
godkjenne kostnadsfordeling kommunene
imellom og bestemme betalingsmåte for
selskapets ytelser, jf. overenskomsten § 7
g) innkalle den kapital som er nødvendig utover
lånekapitalen, jf. overenskomsten § 5
h) godkjenne opptak av lån innen de rammer som
er angitt i overenskomstens § 6
i) vedta retningslinjer om hvordan
spillvannsleveranser skal anordnes
j) godkjenne instruks for selskapets administrasjon

I vedtektene § 5 Om rådet var det bestemmelser
om rådets gjennomføring av møter. Rådet
møter etter formannens innkallelse og
rådsmedlemmene skal motta innkallelse minst
tre dager før rådsmøte avholdes. Videre var
det krav til rådsmøtene at det foreligger en
dagsorden og at det føres protokoll.

Kommunerevisjonen
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2.3 Styrets oppgaver og ansvar
I henhold til vedtektene i undersøkelsesperioden
2012-2014 besto VEAS’ styre av 7 personer
hvorav 3 fra Oslo og 2 fra henholdsvis Asker og
Bærum.
I vedtektene § 8 Styrets gjøremål fremgikk
følgende
Styret er ansvarlig overfor rådet.
Det treffer alle vedtak om selskapets drift som
er nødvendige så sant denne myndighet ikke er
overlatt til andre.
Styret fører tilsyn med drift av selskapet og
utarbeider i denne forbindelse instruks for
selskapets verkssjef og bestemmelser om
selskapets administrasjon.
Av styrets øvrige gjøremål nevnes:
a) Avgi innstilling i alle saker som skal legges
fram for rådet i henhold til § 6., herunder
budsjettforslag og forslag til revidert
regnskap.
b) Foreta ansettelser/oppsigelser (dog ikke av
verkssjef, jfr. § 6) så sant denne myndighet
ikke ved instruks er overlatt verkssjefen.
c) Engasjere kommunale etater og andre til å
forestå arbeider for selskapet (jf. § 14).
d) Utarbeide planer for engasjement av
kommunale etater til å forestå bygge-,
drifts-, vaktholds- og vedlikeholdsoppgaver.
Planene skal tilpasses de enkelte kommuners
budsjett- og driftsplanleggingsrutiner
(jfr. § 14).
e) Utarbeide en årsmelding om selskapets drift.

I vedtektene § 9 slås det fast at formannen i
styret skulle velges av rådet blant de oppnevnte
medlemmene til styret. I samme paragraf
fremgår det at styreformannen sammen med
verkssjefen (nå: administrerende direktør)
forpliktet virksomheten med sine underskrifter.
I vedtektene § 7 Om styret var det bestemmelser
om styrets gjennomføring av møter. Styret skal
holde regelmessige møter og styremedlemmene
skal motta innkallelse minst tre dager før
styremøte avholdes. Videre var det krav til
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styremøtene at det foreligger en dagsorden og at
det føres protokoll.

2.4 Rammene for eierskapsutøvelsen
2.4.1 Asker
Kommunestyret har for inneværende periode
vedtatt en politisk struktur der utvalg for
økonomi-, eiendom- og eierstyring (ØEE)
som underutvalg til formannskapet har en
sentral rolle i eierstyring. De folkevalgte som
sitter i utvalget har fått et særskilt ansvar for
oppfølging av selskapene. I følge mandatet skal
ØEE uttale seg i eierstyringssaker, herunder
• saker om kommunens eierinteresser i
selskaper/foretak
• eierstrategi for kommunalt eide selskaper/
foretak
• innhold og gjennomføring av
kommunestyrets årlige eierdag
Rådmannen har etablert eget
eierskapssekretariat som skal følge opp alle
innkallinger og saker som skal behandles i
selskapenes eierorganer, og legge dette frem for
ØEE.
Rådmannen som eierskapssekretariat legger
også fram for politisk behandling saker
som gjelder enkeltselskaper. Dette kan være
kommunens eierstrategi for selskapet, endring
av vedtektene for selskapet, kapitalbehov i
selskapet og andre saker som krever særskilt
fokus fra selskapets eier.
2.4.2 Bærum
I Bærum har formannskapet opprettet et
eierutvalg (formannskapets møte 16.11.2011,
sak 168/11 Valg av medlemmer til
formannskapets arbeidsutvalg for eierstyring)
og gitt bl.a. følgende mandat:
• Eierutvalget skal behandle
generalforsamlings-/
representantskapsdokumenter før
generalforsamling/representantskap, i
samarbeide med fullmektigen/representanten
i eierorganet.
11
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•

Eierutvalget fastsetter innhold,
gjennomføring og oppfølging av årlig
dialog/eiermøte med selskapene.

Eierutvalget vedtok en fast arbeidsrutine
for utvalgets årlige oppfølging av selskaper
(eierutvalgets møte 21.01.2014, sak 006/14).
Årshjulet tidfestet når utvalget skal utføre
sentrale oppgaver i henhold til mandatet, blant
annet skal de beramme og avholde dialogmøter
med selskapene. Eierutvalget i Bærum
gjennomførte eiermøter/dialogmøter med VEAS
20.05.2014.
2.4.3 Oslo
Byrådet ble i bystyres møte 10.06.2009 (sak
172) bemyndiget til å oppnevne Oslo kommunes
representanter til rådet og styret i VEAS. Ved
siste oppnevnelse i undersøkelsesperioden
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03.06.2014 (sak 1054) var det byråden for miljø
og samferdsel som la fram saken for byrådet.
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hadde
ansvaret for oppfølging av VEAS. Avdelingen
var også ansvarlig for oppfølgingen av Vann- og
avløpsetaten (VAV) som står for overføringene
av Oslo kommunes bidrag til finansiering av
VEAS.
Byrådsavdelingen viste videre til at det var et
vilkår for godkjennelse av låneopptak for å
finansiere store investeringer at VEAS skulle
følge kommunens krav til kvalitetssikring
(KS1, KS2) i forbindelse med det nye
investeringsprosjektet, jf. Byrådssak 35/2014
Godkjennelse av låneopptak i Vestfjorden
Avløpsselskap (VEAS) for 2014.
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3. Eierstyring og oppfølging av VEAS
Enhver utvidelse av formålet i forhold til dette
blir å betrakte som vedtektsendring. Se nedenfor
§ 15 og overenskomstens § 31.

3.1 Mål og eiernes forventninger til
VEAS
3.1.1 Kriterier
• Innenfor rammen av vedtektene bør VEAS
ha klare mål og strategier for sin virksomhet
• Eierne bør klargjøre sine forventninger til
rådet, styret og VEAS, herunder sette mål og
stille krav til VEAS’ råd, styre og ledelse
3.1.2 Fakta
Rådet viste i sin egenerklæring til at målene
for VEAS er nedfelt i overenskomsten og
i vedtektene. Rådet oppfattet målene som
entydige, men overordnede og generelle. Rådet
mottok ikke oppdragsbrev, bestillingsbrev
eller lignende fra eierne. Når det gjaldt
etiske retningslinjer, strategi for VEAS og
risikoanalyser knyttet til måloppnåelse og
strategier viste rådet til styrets arbeid.
Styret opplevde også målene for VEAS som
entydige og la til at virksomheten de to siste
årene har utarbeidet nye kriterier for å kunne
sette livssyklusbaserte mål. Styret oppga videre
at det satte årlige mål for virksomheten i nært
samarbeid med administrasjonen.
Rådet og styret bekreftet i sin egenerklæring
at det ikke var utarbeidet en eierstrategi utover
formuleringene i vedtektenes § 2.
Styret viste til at vedtektenes § 2 setter
rammene for VEAS’ formål og beskriver derved
eierstrategien. Vedtektene § 2 Formål:
Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie
og drive renseanlegg, transportsystem m.v. i
henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av
Oslofjordkontroet datert 14. mai 1976, eventuelle
statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende
kommuner og overenskomst datert 21. september
1976.
Merknad:
Selskapets formål er søkt mest mulig avgrenset.
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I forbindelse med endringer i råd og styre
ble det høsten 2014 foreslått en tilføyelse i
vedtektens første ledd: «…for med dette å
oppnå en renere Oslofjord». Dette er nærmere
omtalt i kapittel 3.3. 2
Utgangspunktet for virksomhetsmålene var
utslippskravene fra forurensningsmyndighetene
og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I
2013 var resultatet, i følge årsrapporten, en
nitrogenrensingsgrad på 69,7 %, og følgelig
under kravet på minimum 70 %. De øvrige
myndighetskravene ble oppfylt.
Virksomhetsmål for 2014 var knyttet til
rensegrad for nitrogen (minimum 70 %) og
fosfor (minimum 90 %), andel egenprodusert
strøm (minimum 46 %) og ferdigstilling av
virksomhetsstrategi. For 2015 er målene omtrent
de samme for rensegrader og egenprodusert
strøm. Dessuten er det satt et mål om å
implementere livssyklusanalyse som verktøy for
vurdering og forbedring av VEAS miljøytelse.
Det framgår ikke av vedtektene noe krav om
at rådet skal oversende saker for behandling i
respektive bystyre/kommunestyrer og heller
ikke noe om når dette eventuelt skal gjøres,
for eksempel etter avleggelse av styrets
årsberetning.
Rådet oppga i egenerklæringen at dersom det
er aktuelt med investeringer utover normalnivå,
vil rådet som en del av budsjettet anmode
eierne om midler eller be om godkjenning av
låneopptak og med etterfølgende vedtak i de
1
2

§ 15 fastslår at endringer i vedtektene kan bare skje
gjennom likelydende vedtak i de deltakende kommuner.
Jf. jf Oslo: byrådssak 190/14. Vedtektsendringer ble
endelig vedtatt februar 2015
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respektive kommunestyrer/bystyre. Et eksempel
på behandling av større investeringer var da
bystyret ga slik godkjennelse for andelen til
Oslo, jf bystyremøte 02.04.2014 (sak 80) om
VEAS’ låneopptak (inntil 864,5 millioner
kroner). I forbindelse med behandlingen satte
Oslo kommune krav om ekstern kvalitetssikring
av investeringene. Dette framgikk av framlagt
dokumentasjon mellom VEAS og kommunene.
Kommunestyrene i Asker og Bærum behandlet
sak om låneopptak i relasjon til sine andeler i
VEAS.

sentrale oppgaver i henhold til mandatet, blant
annet skal de beramme og avholde dialogmøter
med selskapene. Eierutvalget i Bærum
gjennomførte eiermøter/dialogmøter med VEAS
20.05.14.

Rådet, med tilslutning fra styret, har to ganger
tidligere lagt fram for samarbeidskommunene
forslag om endring av VEAS til et
interkommunalt selskap etter lov om
interkommunale selskaper (IKS), både i 19992004 og i 2011. Asker og Bærum kommuner
sluttet seg til denne løsningen begge gangene,
mens Oslo kommune, i forbindelse med saken
om låneopptak (sak 80/14), vedtok at byrådet i
stedet skal arbeide for omdanning av VEAS til
et aksjeselskap.

Styret utarbeidet en selskapsstrategi i 2014.
Strategien reflekterte virksomhetens utfordringer
på kort og lang sikt. Styret behandlet strategien
i sitt møte i januar 2015, og skulle deretter legge
strategien fram for Rådet.

Asker og Bærum kommuner sendte årlige
eierbrev med eiernes forventninger til
selskapene kommunene eide helt eller delvis,
herunder også VEAS. Kommunene hadde også
gjennom sine eierutvalg lagt opp rutiner for
oppfølging av selskapene.
I Asker vedtok Økonomi-, eiendom- og
eierstyringsutvalget 18.03.2013 (sak 14/13,
Asker kommunes eiermelding – orientering
om prosess for rullering) at rådmannen skulle
legge fram en egen sak om kommunens
eierskapspolitikk, herunder politikk for:
• Selskapenes styrer
• Selskapenes samfunnsansvar
• Selskapenes selskapsstrategi
I Bærum vedtok Eierutvalget 21.01.14 (sak
006/14) en fast arbeidsrutine for utvalgets årlige
oppfølging av selskaper (eierutvalgets møte).
Årshjulet tidfestet når utvalget skal utføre
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Det var i følge styret ikke utarbeidet ytterligere
oppdrags- eller bestillingsbrev utover dette
som det er gitt uttrykk for i overenskomsten og
vedtektene.
Oslo kommune sendte ikke eierbrev til VEAS.

3.1.3 Vurderinger
Både rådet og styret ga i sine egenerklæringer
uttrykk for at målene for virksomheten
var klare. Krav til VEAS var formulert i
overenskomsten, vedtektene og som vilkår for
driften fra forurensningsmyndighetene gjennom
utslippstillatelser. Kommunerevisjonene
merker seg at formålet ble tydeliggjort ved
vedtektsendring. Etter kommunerevisjonenes
vurdering synes vedtektene å gi klare mål
for VEAS. Overenskomsten og krav fra
forurensningsmyndighetene ga også viktige
rammer for driften.
Det var ikke utarbeidet en egen eierstrategi
som klargjorde eiernes forventninger til rådet,
styret og selskapet utover det som var uttrykt i
vedtektene. Asker og Bærum kommuner sendte
årlige eierbrev med eiernes forventninger til
selskapene kommunene eide helt eller delvis,
herunder også VEAS, mens Oslo kommune
ikke sendte eierbrev til VEAS. Oslo kommune
har stilt krav til VEAS gjennom vedtak, for
eksempel med krav om ekstern kvalitetssikring
av større investeringer. VEAS utfører viktige
samfunnsoppgaver. Hvis Oslo kommune
ikke klargjør sine forventninger også på
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andre områder kan det medføre risiko for at
kommunens eierinteresser ikke i tilstrekkelig
grad ivaretas.

3.2 Kontaktmøter og rapportering
3.2.1 Kriterier
• Det bør gjennomføres kontaktmøter mellom
eierne og VEAS for å informere eier om
måloppnåelse og for å ta opp aktuelle
problemstillinger for VEAS
• Eierne bør sikre seg nødvendig rapportering
fra VEAS, minimum én gang i året etter
framlegg av årsoppgjøret.
3.2.2 Fakta
Kontaktmøter
Rådet skrev i egenerklæringen at eierne får
tilsendt dokumentasjonen for møter i rådet og
styret. Videre pekte rådet på at ordførere og
rådmenn eller dem de måtte bemyndige har
møterett. Styremedlemmer har møterett i rådet.
Møterett gir talerett, men ikke stemmerett.
Rådet og styret oppga videre at VEAS
gjennomførte samordningsmøter med tekniske
etater i eierkommunene to ganger i året. Da
drøftes driftsmessige og administrative saker.
Fra VEAS deltok produksjonssjef og teknisk
sjef, og administrerende direktør deltok ved
behov.
Rådet pekte i egenerklæringen på at Asker
kommune og Bærum kommune gjennomførte
årlige dialogmøter med styrets leder og
administrerende direktør. Oslo kommune
hadde ikke årlige møter. Rådet oppga at
styrets representanter fra Oslo og rådets leder
hadde møter med byråden/Byrådsavdeling for
miljø og samferdsel. I disse møtene har det
vært tatt opp forslag til vedtektsendringer og
investeringsprogram.
Styret skrev videre i egenerklæringen at:
Styret vil få rette oppmerksomheten til
Vedtektenes § 11, Møterett/plikt, hvor utpekte
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representanter fra eierkommunene – utover styreog rådsmedlemmer – gis anledning til deltakelse
og talerett. Styret mener at eierkommunene med
fordel kunne etablere bedre praksis for deltakelse
på styremøter, samt å forsikre seg om gode
egenrutiner for orientering.

En gjennomgang av referatene fra råds- og
styremøter i perioden 2012-2014 viste at
eierkommunene stilte med representanter/
observatører i flere av råds- og styremøtene,
men ikke alle.
I egenerklæringen fra styret gikk det fram at
det i Asker og Bærum gjennomføres årlige
eiermøter med alle selskaper kommunene
eier helt eller delvis. I Asker gjennomføres
eiermøter i forbindelse med en såkalt eierdag.
Hvert enkelt selskap, gjerne ved daglig leder,
holder en presentasjon for formannskapet
(kommunestyret). Som innkallelse til denne
dagen ble det sendt ut et eierbrev til selskapene
hvor det blant annet står at selskapene utfordres
til å si litt om følgende temaer på eierdagen:
• resultater for året,
• selskapsstrategi/strategiske utfordringer
(resultatmål, innovasjon, utvikling) og
• samfunnsansvar (åpenhet, kontroll,
forretningsskikk, etikk) (2014).
I Bærum skal det årlige dialogmøtet i følge
utvalgets arbeidsrutine, gjennomgå årsresultater,
innspill til årsbudsjett, diskusjon om selskapets
strategi, mål og gjennomføring samt eventuelle
utfordringer.
I Oslo pekte Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel på at avdelingens kontakt med
VEAS hadde vært gjennom å stille som
observatør på råds- og styremøter, men at det
ikke har vært rutinemessige kontaktmøter eller
lignende med rådsmedlemmer, styremedlemmer
eller med administrasjonen i VEAS. Det har
imidlertid vært avholdt møter i enkeltsaker,
blant annet knyttet til endringer i råd/styre og
lånefinansiering av større investeringsprosjekter.
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I egenerklæring oppga styret at styret/
styrets leder utover eiermøtene ikke hadde
regelmessige kontaktmøter utover dialog med
eierne i saker som krevde særskilt avklaring.
Rapportering
Rådet og styret skrev i sine egenerklæringer
at eierkommunene mottok tertialrapporter og
rapportering av råds- og styresaker. Styret viste
ellers til vedtektene §§ 5 og 7 om rapportering
til «….ordførere, finansrådmenn og tekniske
rådmenn (eller tilsvarende) i de deltakende
kommunene.».
I Asker kommune ble rådsmøter (innkallelse/
protokoll) behandlet i Økonomi-, eiendom- og
eierstyringsutvalget (ØEE). Nøkkelinformasjon
om VEAS, blant annet formål og tall for
økonomisk utvikling, fremkom i kommunens
årsrapporter.
I Bærum mottok Eierutvalget alle
saksdokumenter til ordinære og eventuelt
ekstraordinære rådsmøter.
I Oslo mottok Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel styre- og rådssaker med tilhørende
protokoller, samt årsmelding/årsregnskap. Det
var ikke etablert en ordning derbystyret fikk
årsoppgjørene til VEAS til behandling, slik som
det gjøres med kommunens øvrige selskaper og
kommunale foretak.

om enkeltsaker, f.eks. vedtektsendringer og
investeringsprogram.
Møter på politisk/administrativt nivå kan være
viktige for eierstyringen.
Alle kommunene mottok rapportering fra
VEAS. VEAS utfører lovpålagte oppgaver og
kommunene har et ubegrenset ansvar for VEAS.
Kommunerevisjonen noterer at bystyret i Oslo
ikke ble forelagt rapportering fra VEAS til
tross for at det er krav om slik rapportering fra
andre typer selskaper, som aksjeselskaper og
kommunale foretak.

3.3 Vedtekter og gjennomføring av
råds- og styremøter
3.3.1 Kriterier
Vedtektene skal minst angi
• rådets og styrets sammensetning og hvordan
det utpekes
• området for rådets og styrets virksomhet
• hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre
innskudd til virksomheten
• hvorvidt rådet/styret har myndighet til å ta
opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser
• uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet

3.2.3 Vurderinger
Eierkommunene stilte med representanter/
observatører i flere av råds- og styremøtene,
men ikke alle. Oppfølgingen utover dette ble
praktisert ulikt i de tre eierkommunene.

3.3.2 Fakta
Gjeldende vedtekter for undersøkelsesperioden
2012-2014 ble underskrevet av ordførerne
i Asker, Bærum og Oslo 21.09.1976.
Endringer i § 7 Om styret vedrørende ansattes
representanter, ble vedtatt i kommunestyrer/
bystyre henholdsvis den 25.6.1986 i Asker, den
18.05.1986 i Bærum og den 21.01.1987 i Oslo.

Det ble gjennomført årlige eiermøter i Asker
og Bærum i regi av kommunens respektive
eierutvalg der forventninger, måloppnåelse
og aktuelle problemstillinger ble tatt opp.
Oslo hadde ikke tilsvarende kontakt- eller
eiermøter, men byrådsavdelingen hadde møter
med styrets representanter og rådets leder

Vedtektene inneholdt regler om oppnevning
og sammensetning av representanter fra
eierkommunene til VEAS styrende organer i
rådet og styret, organisering og fordeling av
oppgaver og ansvar. Videre inneholdt vedtektene
regler om at rådet skal innkalle den kapital
som er nødvendig utover lånekapitalen, jf.
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overenskomsten § 5 (vedtektenes § 6, punkt f).
Rådet kunne godkjenne opptak av lån innenfor
rammene av Overenskomsten § 6 (vedtektenes §
6, punkt h). I overenskomstens § 6 står det at
Partene forplikter seg til å stille garantier for
lån opp til 344,1 mill. kr. (1976) i den takt som
er angitt i det reviderte forprosjektet, dersom
partene ikke blir enige om annet.

…..

Den øvre grense for garantier er satt til 344,1
mill. kr. (1976). Dette betyr at beløpet må
justeres i henhold til den faktiske prisutviklingen
i utbyggingstiden – uttrykt ved byggeindex for
VA-anlegg

Det vil si at vedtektene viste tilbake på en
del av overenskomsten som dreide seg om
den opprinnelige investeringen som skulle
iverksettes fra og med 1976. Overenskomsten
og vedtektene forutsatte at det skulle skje
løpende vedlikehold og rehabilitering for å
opprettholde driften ved anlegget.
Ifølge vedtektenes § 8 hadde styret myndighet
til å treffe alle nødvendige vedtak om selskapets
drift så sant dette ikke var overlatt til andre.
Vedtektene § 1 (og overenskomsten § 1) viste
til hjemmelsgrunnlaget i kommuneloven §
29, mens reglene om kommunalt samarbeid
står i kommuneloven (gjeldende fra 1993), §
27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt
samarbeid.
Vedtektene inneholdt ikke regler om uttreden
eller oppløsning av samarbeidet.
Vedtektene inneholdt for øvrig bestemmelser
om innkalling, gjennomføring og protokollering
av råds- og styremøter.
Nye vedtekter
I 2014/2015 har VEAS vært i en prosess
med endringer i vedtektene blant annet på
grunn av kommunenes ønsker om endringer
i sammensetning av rådet og styret med en
reduksjon i antall rådsmedlemmer og en økning
i antall styremedlemmer. Kommunestyrene/
Kommunerevisjonen

bystyret vedtok endringer i vedtektene i møter
henholdsvis 17.12.2014 (Oslo), 28.01.2015
(Bærum) og 03.02.2015 (Asker). Innholdet i
vedtektene ble diskutert på flere rådsmøter før
de ble endelig vedtatt.
Bakgrunnen for endringen var et ønske
fra eierkommunene om en mer effektiv
styringsprosess (jf. byrådssak av 16.10.2014,
sak 190). I tillegg ble det vedtatt en endring i
formålet for virksomheten og flytting av ansvar
for tilsetting og avsetting av administrerende
direktør fra rådet til styret. Endringene var
hovedsakelig knyttet til endring i antallet rådsog styremedlemmer. Antallet rådsmedlemmer
ble redusert fra 21 til 11 medlemmer, mens
antallet styremedlemmer ble økt fra 7 til 9. De
nye vedtektene krevde videre to representanter
for ansatte i styret. Ansvaret for ansettelse og
avskjedigelse av administrerende direktør, ble
også flyttet fra rådet til styret. I tillegg fikk § 2
om formålet med VEAS lagt til formuleringen:
«…for med dette å oppnå en renere Oslofjord.»
De nye vedtektene viser på enkelte punkter
tilbake til overenskomsten mellom kommunene
som ble undertegnet i 1976. Bestemmelsene om
rådets kompetanse til å godkjenne opptak av lån
til investeringer ble ikke endret.
Gjennomføring av råds- og styremøter
Den framlagte dokumentasjon viste at
medlemmene ble kalt inn til råds- og styremøter
møtene mer enn tre dager før, det forelå
dagsorden til og protokoller fra alle møtene i
den undersøkte perioden 2012-2014.
Det hadde blitt gjennomført 2-4 møter årlig
i rådet i perioden 2012-2014. Det utarbeides
en årlig møteplan for rådet. Årsoppgjøret og
rammebudsjettet behandles på vårmøtet og
budsjettet vedtas på høstmøtet. Orientering om
driftsstatus gis på hvert møte.
Styret hadde gjennomført 5-6 møter i styret i
perioden 2012-2014. Det utarbeides en årlig
møteplan for styrene.
17
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3.3.3 Vurderinger
Da VEAS ble etablert i 1976 og vedtektene
vedtatt satte ikke kommuneloven § 27 krav
til innholdet i vedtektene. Dette kom senere
i forbindelse med ny lov om kommuner og
fylkeskommuner som trådte i kraft 01.01.1993.
Vedtektene til VEAS tilfredsstilte likevel de
fleste av kravene i kommuneloven. Vedtektene
inneholdt imidlertid ikke regler for uttreden
fra eller oppløsning av samarbeidet slik
kommuneloven krever etter endring av loven i
1992.
Videre viste undersøkelsen at vedtektene
og overenskomsten ikke henviste til korrekt
bestemmelse i kommuneloven når det gjelder
hjemmel for samarbeidet om VEAS, som er §
27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt
samarbeid.
Etter kommunerevisjonenes vurdering er det
en uklarhet i vedtektene i forbindelse med
rådets myndighet til å binde virksomheten
i forbindelse med eventuelle låneopptak.
Vedtektenes § 6 bokstav h) hadde en referanse
til overenskomsten § 6 om begrensning i rådets
myndighet til låneopptak. Men overenskomsten
§ 6 synes å vise til investeringsprosjektet ved
starten av samarbeidet i 1976 og ikke til senere
kapitalbehov i forbindelse med investeringer,
med mindre partene i henhold til § 6 ble enige
om noe annet. Kommunerevisjonene noterer at
VEAS hadde en praksis om å fremme forslag til
kommunestyrene/byrådet om godkjennelse av
store investeringer, jf. kapittel 2.2.
I perioden 2012-2014 ble råds- og styremøtene
innkalt og gjennomført i tråd med vedtektene.

3.4 Råds- og styremedlemmenes
kompetanse
3.4.1 Kriterier
• Eierne bør ved oppnevning av råd og styre
legge kompetansemessige kriterier til grunn
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3.4.2 Fakta
I rådets egenerklæring gikk det fram at det
ikke var definert felles kriterier for valg av
styremedlemmer utover vedtektenes krav om
presentasjon fra de tre eierkommunene.
Økonomi-, eiendom- og eierstyringsutvalget i
Asker vedtok 29.5.2012 (sak 31/12) kriterier for
valg og sammensetning av styrer og med større
fokus på selskapets behov for kompetanse.
Videre ble det vedtatt en ordning med årlige
evalueringer av styrene i selskap og foretak som
skal gi eierne tilbakemelding på om styret er
kompetent og om det er behov for fornyelse.
Sekretæren for Eierutvalget i Bærum opplyser
at det ikke er vedtatt generelle kriterier i Bærum
utover at det ikke skal oppnevnes ansatte
til styrene. Det oppnevnes folkevalgte til
styrevervene.
Oslo kommune hadde ikke fastsatt
kompetansemessige kriterier for
valg av medlemmer til råd og styre i
undersøkelsesperioden. I samtale med
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo
ble det gitt uttrykk for at framtidige råds- og
styremedlemmer i VEAS ville bli valgt etter
kompetansemessige kriterier på lik linje med
valg av styremedlemmer i aksjeselskaper. Den
28.04.2015 oppnevnte byrådet (sak 1045)
nye råds- og styremedlemmer i VEAS og la
til grunn kompetansemessige kriterier. Som
tidligere omtalt krevde de nye vedtektene to
ansatterepresentanter i styret.
3.4.3 Vurderinger
Det var ikke utformet spesifikke
kompetansemessige kriterier for valg
av medlemmer til råd og styre i VEAS i
undersøkelsesperioden. Dette med to unntak:
• selskapets nye vedtekter krevde to
representanter for ansatte i styret
• Asker hadde vedtatt i 2012 at kriterier for
valg og sammensetninger av styrer skulle
ha større fokus på selskapenes behov for
kompetanse
Kommunerevisjonen
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Etter kommunerevisjonenes vurdering
er det viktig at eierne sikrer at råd og
styre har nødvendig sammensetning av
kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver.
Kommunerevisjonen i Oslo merker seg at også
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga
uttrykk for behovet for dette i forbindelse med
valg av nye råds- og styremedlemmer våren
2015. Den 28.04.2015 oppnevnte byrådet (sak
1045/15) nye råds- og styremedlemmer i VEAS
og la da til grunn kompetansemessige kriterier.
Kommunerevisjonen i Bærum merker seg
at Bærum i dag ikke har vedtatt generelle
kriterier for styremedlemmer utover at det
ikke skal oppnevnes ansatte til styrene. Det
oppnevnes folkevalgte til styrevervene.
Kommunerevisjonen i Bærum mener det bør
vurderes kriterier for styreoppnevning der
styrets behov for generalist- og fagspesifikk
kompetanse tillegges vekt.

3.5 Etisk regelverk
3.5.1 Kriterier
• Eierne bør påse at styret utarbeider et etisk
regelverk som ikke er dårligere enn de etiske
regler for som kommunestyrene/bystyret har
vedtatt
3.5.2 Fakta
Rådet viste i sin egenerklæring til at styret
hadde utarbeidet etiske retningslinjer.
I egenerklæringen oppga styret at det hadde
vedtatt etiske retningslinjer for VEAS. I tilsendt
dokumentasjon fra VEAS gikk det fram at
formålet med retningslinjene var å
• bevisstgjøre ansatte om etiske holdninger og
personlig ansvar
• hindre svekkelse av virksomhetens
omdømme
• øke betydningen av samhold og fellesskap
• fokusere på lojalitet til virksomhet, ledere og
kolleger
• forebygge etiske brudd i tjenesten

Kommunerevisjonen

•
•

unngå mistanke om mislighold og
korrupsjon
sikre god praksis

I tillegg beskrev styret kort ansattes ansvar
for å følge opp de nevnte punktene med bl.a.
påpekning av lojalitet mot virksomhetens
grunnlag og oppdrag, varsling av kritikkverdige
forhold og åpenhet om egne økonomiske
interesser. Det settes videre krav om god
forretningsskikk knyttet til forvaltning av
innbyggernes fellesmidler, etterlevelse av lov
om offentlige anskaffelser og at ansatte ikke kan
levere varer og tjenester til VEAS.
Kommunerevisjonene har gjennomgått
kommunenes etiske regler i VEAS og
eierkommunene.
3.5.3 Vurderinger
VEAS hadde et etisk regelverk som i hovedsak
synes å dekke de samme forhold som
kommunenes egne etiske regler.

3.6 Ivaretakelse av andre lover,
reguleringer og føringer
VEAS er som virksomhet også regulert av en
rekke andre lover, regler og føringer enn kun
kommuneloven. Basert på rådets og styrets
egenerklæringer redegjør vi her kort for status
på enkelte områder. Kommunerevisjonen gjør
ingen vurdering av dette.
Anskaffelser
Styret bekreftet at VEAS fulgte reglene for
offentlige anskaffelser.
Offentleglova
Styret bekreftet at VEAS fulgte reglene i
offentleglova.
Praksis vedrørende spørsmål om nærstående
og inhabilitet
Styret oppga at det ikke hadde vært
noen spørsmål eller saker som reiste
habilitetsspørsmål eller nærståendeproblematikk
i den løpende styreperioden.
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Straffbare eller irregulære handlinger
I egenerklæringen oppga styret at det ikke var
kjent med at det hadde foregått straffbare eller
irregulære handlinger i selskapet.
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Helse, miljø og sikkerhet
Styret bekreftet at VEAS overholdt
bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet.
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4. Konklusjoner
Kommunerevisjonene i Asker, Bærum og
Oslo har undersøkt kommunenes utøvelse
av eierskapet i VEAS. VEAS utfører viktige
lovpålagte oppgaver ved å rense avløpsvann og
for mer enn 600 000 personer.
Basert på den informasjon som
kommunerevisjonene har hatt tilgang til, har
eierskapsutøvelsen i VEAS i perioden 2012–
2014 i hovedsak blitt gjennomført i samsvar
med krav i kommuneloven. Undersøkelsen
avdekket enkelte mangler og svakheter ved
selskapets vedtekter.
Undersøkelsen viste samtidig at kommunene
hadde ulik praksis når det gjaldt ivaretakelse
av bystyrets og kommunestyrenes vedtak og
forutsetninger og etablerte normer for god
eierstyring på flere viktige områder:
• Asker og Bærum kommuner sendte årlige
eierbrev til styret med eiernes forventninger
til kommunale selskap, herunder VEAS.
Oslo kommune sendte ikke eierbrev til
VEAS, men hadde stilt krav om ekstern
kvalitetssikring av større investeringer.
Hvis Oslo kommune ikke klargjør sine
forventninger også på andre områder,
kan det medføre risiko for at kommunens
eierinteresser ikke i tilstrekkelig grad
ivaretas.
• Det ble gjennomført årlige eiermøter i
Asker og Bærum i regi av kommunens
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•

•

respektive eierutvalg der forventninger,
måloppnåelse og aktuelle problemstillinger
ble tatt opp. Oslo hadde ikke tilsvarende
kontakt- eller eiermøter, men hadde møter
med styrets representanter og rådets leder
om enkeltsaker.
Alle kommunene mottok rapportering fra
VEAS. I Asker og Bærum ble rapportene
behandlet i politiske utvalg, tilsvarende
gjaldt ikke for Oslo. Bystyret i Oslo ble ikke
forelagt rapportering fra VEAS, slik det
er krav om for andre typer selskaper, som
aksjeselskaper og kommunale foretak.
Det er viktig at eierne sikrer at råd og
styre har nødvendig sammensetning
av kompetanse for å kunne utføre sine
oppgaver. Asker kommune vedtok i 2012
at kriterier for valg og sammensetning av
styrer skulle ha større fokus på selskapenes
behov for kompetanse. Frem til utnevnelsen
av nye råds- og styremedlemmer
28.04.2015 hadde Oslo ikke benyttet
kompetansemessige kriterier. Bærum hadde
ikke generelle kriterier for styremedlemmer
utover at det ikke skal oppnevnes ansatte til
styrene.

Undersøkelsen viste for øvrig at VEAS hadde
et etisk regelverk som i hovedsak dekket de
samme forhold som kommunenes egne etiske
regler.
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5. Uttalelser til rapporten og Kommunerevisjonens vurdering
Rapporten ble 08.05.2015 sendt byråden
for miljø og samferdsel og rådet i VEAS til
uttalelse. I dette kapittelet redegjøres det for
tilbakemeldingene og Kommunerevisjonens
vurdering av denne. Uttalelsene følger i sin
helhet i rapportens vedlegg 3 og 4.

•

5.1 Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel

•

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel svarte
i brev datert 02.06.2015.
Byrådsavdelingen skrev at den opplevde
Kommunerevisjonens gjennomgang som
positiv og nyttig, og at rapporten inneholdt
vurderinger og konklusjoner som vil være
viktig å følge opp. Byrådsavdelingen pekte
videre på at Kommunerevisjonens gjennomgang
tidsmessig passet godt da den sammenfalt med
kommunens arbeid med å utnevne nye råds- og
styrerepresentanter.
Byrådsavdelingen viste til rapportens omtale
av Askers og Bærums eierbrev til VEAS.
Byrådsavdelingen mente at formuleringene
kunne misforståes til at eierbrevene var direkte
rettet til VEAS, mens avdelingen etter samtaler
med Asker og Bærum fikk forståelsen av at
eierbrevene var av mer generell karakter og var
rettet til alle selskapene kommunene eide helt
eller delvis.
Byrådsavdelingen uttalte videre at manglene og
svakhetene i selskapets vedtekter kunne vært
gjort tydeligere i rapportens sammendrag og
konklusjoner. Det ble også stilt spørsmål ved
hvor riktig det var at eierkommunene deltok i
selskapets styremøter.
Byrådsavdelingen viste til følgende tiltak som
var/vil bli iverksatt:
• Kompetansemessige kriterier lå til grunn da
nye råds- og styremedlemmer ble oppnevnt i
byrådet 28.04.2015.
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•

•

•

Oslo kommune vil ta initiativ for å
vurdere behovet for eventuelle endringer i
vedtektenes omtale av rådets myndighet ved
eventuelle låneopptak.
Byrådsavdelingen vil ta opp til diskusjon om
det bør utarbeides en felles eierstrategi som
klargjør eiernes forventninger.
Det ble gjennomført et møte med
eierkommunene 24.04.2015 for å styrke
samarbeidet. Et nytt møte planlegges høsten
2015 med blant annet en oppfølging av
Kommunerevisjonens rapport.
Oslo kommunes prinsipper for god
eierstyring av aksjeselskaper (byrådssak
273/11) vil ligge til grunn for eierstyringen
av VEAS. Oslo kommune har gjennomførte
informasjonsmøte for nye råds- og
styremedlemmer den 18.05.2015 og vil følge
opp med informasjon om Oslo kommunes
forventninger ved å informere om Oslo
kommunes mål for vann- og avløpstjenester
til innbyggerne og om kommunens
prinsipper for eierstyring.
Det vil bli gitt bedre informasjon til
samferdsel- og miljøkomiteen (SMK) og
Oslo bystyre om VEAS.

5.2 Rådet i VEAS
Rådet svarte i brev datert 28.05.2015.
Rådet vurderte rapportens konklusjoner som
viktige og gode. Rapporten oppfattes som
nyttig for rådet, og også for VEAS’ styre og
administrasjon.
Rådet viste videre til at rapporten vektlegger
kompetansekravene for valg av medlemmer
til råd og styre, men mente at det i denne
sammenheng også med fordel kunne vært
vurdert verdien av tverrpolitisk balanse,
folkevalgtes representasjon og opplæring av
medlemmene.
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5.3 Kommunerevisjonens vurdering
Byrådsavdelingens påpekning av en uklarhet
i forbindelse med Askers og Bærums bruk av
eierbrev har medført en mindre presisering
slik at rapporten nå tydeligere viser til at
disse eierbrevene er generelle og rettet til alle
selskapene de to kommunene eier helt eller
delvis. Dette har ikke medført innholdsmessige
endringer i rapportens konklusjon og
hovedbudskap.
Når det gjelder omtalen av vedtekter, mener
Kommunerevisjonen manglene og svakhetene
kommer tydelig nok frem i rapportens
sammendrag.
Når det gjelder eierkommunenes deltakelse på
styremøter, mener Kommunerevisjonen det er
positivt at byrådsavdelingen synes å ha et mer
bevisst forhold til hvilken kontakt de bør ha med
selskapet.
Kommunerevisjonen merker seg at
byrådsavdelingen allerede hadde iverksatt eller
ville iverksette tiltak for å bedre eierstyringen
og samarbeidet med de andre eierkommunene.
Etter Kommunerevisjonens vurdering synes
tiltakene relevante. Kommunerevisjonen vil
minne om at det også var andre mangler ved

Kommunerevisjonen

vedtektene enn uklarhetene rundt låneopptak.
Dette gjaldt henvisning til riktig paragraf i
kommuneloven og regler for uttreden eller
oppløsning av samarbeidet.
Rådet ønsket en mer utdypende diskusjon om
kriterier for utvelgelse av medlemmer til råd og
styre herunder verdien av tverrpolitisk balanse,
folkevalgtes representasjon og opplæring av
medlemmene. Anerkjent teori tilsier at eiere
bør legge kompetansemessige kriterier til grunn
ved oppnevning av råd og styre i selskaper.
Det er imidlertid opp til eierne å vurdere hvilke
kriterier man ønsker å vektlegge. Rådets og
styrets egen vurdering av kompetansebehov vil
etter Kommunerevisjonens vurdering kunne
være en av faktorene som vektlegges i den
forbindelse.
Når det gjelder opplæring av råds og
styremedlemmer, ligger dette utenfor denne
eierskapskontrollens mandat og rammer.
Kommunerevisjonen vil imidlertid vise til at det
finnes flere føringer for dette i anerkjent teori,
herunder i KS anbefaling Nr 11 Rutiner for
kompetansevurdering av selskapsstyrene.
Kommunerevisjonen har ingen andre
kommentarer til byrådsavdelingens og rådets
uttalelser.
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Referanser
a)
VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap
Overenskomst om dannelse av Vestfjorden Avløpsselskap, 14.05.1976
Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap, 21.09.1976 m/endringer vedtatt 18.06.1986 (Asker
kommunestyre), 25.06.1986 (Bærum kommunestyre) og 21.01.1987 (Oslo bystyre)
Innkallinger og møteprotokoller fra møter i rådet og styret.
Virksomhetsmål 2012-2015
Egenerklæring fra rådet
Egenerklæring fra styret
Årsrapporter VEAS
Etiske retningslinjer
Møtereferater fra kontaktmøter, fagmøter mm
b)
Referanser fra Asker kommune
Økonomi-, eiendom- og eierutvalget, vedtak av 29.05.2012, sak 31/12, Valg av styremedlemmer til
selskaper og foretak.
Økonomi-, eiendom- og eierstyringsutvalget, vedtak av 18.03.2013 (sak 14/13), Asker kommunes
eiermelding – orientering om prosess for rullering
Økonomi-, eiendom- og eierutvalget, vedtak av 10.02.2014, sak 9/14, Eierbrev til selskapene 2014.
Kommunestyret, vedtak av 01.04.2014, sak 46/14, Revisjon av etiske retningslinjer.
Kommunestyret, vedtak av 03.02.2015, sak 8/15, VEAS – endring av vedtekter.
c)
Referanser fra Bærum kommune
Formannskapets møte 16.11.11, sak 168/11 Valg av medlemmer til formannskapets arbeidsutvalg
for eierstyring
Kommunestyre 28.01.2015, 008/15 - Endringer av gjeldende vedtekter for Vestfjorden
Avløpsselskap VEAS
Kommunestyre 28.01.2015, sak 009/15 - Endring av antall rådsmedlemmer i Vestfjorden
Avløpsselskap VEAS – valg av medlemmer og personlige varamedlemmer.
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d)

Referanser fra Oslo kommune

Bystyresak av 08.04.1992, sak 208, Profesjonalisering av styrefunksjonen i Oslo kommune –
Byrådssak 562 av 18.12.91
Bystyresak av 24.04.1996, sak 193, Bystyremelding nr. 2/1995 - Strategier for organisering og
styring av Oslo kommunes virksomhet
Bystyresak av 17.02.1999, sak 67, Byrådets tertialrapportering til bystyret.
Bystyresak av 10.06.2009, sak 172, Byrådet bemyndiges til å oppnevne Oslo kommunes
representanter til rådet og styret.
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selskaper og foretak. 2010.
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Vedlegg 1 Vurderingskriterier
Eierskapsutøvelsen er vurdert mot et sett av kriterier der vi har tilstrekkelig informasjon til å
gjennomføre vurderinger. Kildene for kriteriene er lover, forskrifter og kommunenes krav til
selskaper. I tillegg vil anerkjent teori og beste praksis kunne være kilder for slike kriterier.
Aktuelle kilder for vurderingskriteriene er:
• Kommuneloven, kapittel 5, § 27
• Overenskomst om dannelse av Vestfjordens Avløpsselskap, vedtatt av Asker kommunestyre
22.06.1976, Bærum kommunestyre 22.06.1976 og Oslo bystyre 17.06.1976
• KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide
selskaper og foretak
Utgangspunktet for eiernes ivaretaking av sine interesser bør kunne ses uavhengig av selskapsform,
det vil si om det dreier seg om aksjeselskaper, IKS’er eller et § 27 samarbeide etter kommuneloven.
Hvordan eierskapsutøvelsen gjennomføres vil derimot avhenge av lover, forskrifter og kommunale
krav.
Hverken kommuneloven § 27 eller overenskomsten og vedtektene i VEAS beskriver krav til
eierskapsutøvelsen. Det er derfor aktuelt å utforme kriterier for eierskapsutøvelsen på anerkjente
prinsipper for eierskapsutøvelse og kommunale føringer og krav til selskaper og kommunale
foretak:
Kommunale føringer Asker kommune
Økonomi-, eiendom- og eierstyringsutvalget vedtak av 29.5.2012 (sak 31/12) Valg av
styremedlemmer til selskaper og foretak. I denne saken ble det vedtatt kriterier for valg og
sammensetning av styrer og med større fokus på selskapets behov for kompetanse.
Videre ble det vedtatt en ordning med årlige evalueringer av styrene i selskap og foretak som skal gi
eierne tilbakemelding på om styret er kompetent og om det er behov for fornyelse.
Økonomi-, eiendom- og eierstyringsutvalget vedtak av 18.3.2013 (sak 14/13) Asker kommunes
eiermelding – orientering om prosess for rullering. I denne saken ble det vedtatt at i stedet for ny
eiermelding, skal rådmannen legge fram egen sak om kommunens eierskapspolitikk, herunder
politikk for:
o Selskapenes styrer
o Selskapenes samfunnsansvar
o Selskapenes selskapsstrategi
Kommunale føringer Bærum kommune
I Bærum har Formannskapet opprettet et Eierutvalg (Formannskapets møte 16.11.11, sak 168/11
Valg av medlemmer til formannskapets arbeidsutvalg for eierstyring) og gitt bl.a. følgende mandat:
- Eierutvalget skal behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før
generalforsamling/representantskap, i samarbeide med fullmektigen/representanten i
eierorganet.
- Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med
selskapene.
Kommunerevisjonen
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Eierutvalget vedtok en fast arbeidsrutine for utvalgets årlige oppfølging av selskaper (Eierutvalget
møte 21.01.14, sak 006/14 Arbeidsrutine for Eierutvalgets årlige oppfølging av selskaper.) Dette
årshjulet tidfester når utvalget skal utføre sentrale oppgaver i henhold til mandatet, som bl.a. sier:
- Beramme og avholde dialogmøter med selskapene. Eierutvalget i Bærum gjennomførte årlige
oppfølging av Vestfjorden avløpsselskap 20.05.14.
Kommunale føringer Oslo kommune
Byrådssak 273/11 Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper, tatt til
orientering av bystyret 25.04.2012 (sak 98). Denne saken gjelder i utgangspunktet aksjeselskaper
og dermed ikke VEAS direkte, men prinsippene vil også kunne brukes her fordi de enten er
generelle mht. styring av eierinteresser eller i tråd med anerkjente prinsipper for eierstyring, jf.
KS anbefalinger, NUES anbefalinger. Bystyret har også delegert byrådet i egen sak myndighet til
å oppnevne medlemmer til råd og styre i VEAS (bystyresak 172/09). I bystyresak 208/92 vedtok
bystyret at:
Ved oppnevning av nye styrer ved Oslo kommunes aksjeselskaper, særbedrifter og sykehus legges
kompetansemessige kriterier til grunn, i tråd med det som er beskrevet i denne sak.
Kommunerevisjonen legger til grunn at prinsippet også bør gjelde virksomheter etablert etter kommuneloven
§ 27.

Mål og eiers forventninger til selskapet
Kilder
Asker:
Selskapene får årlige eierbrev fra rådmannen (jf (Sak 9/14 ØEE 10.02.2014 Eierbrev til selskapene
2014). Eierbrevet fungerer som et oppdragsbrev, og redegjør for hvilke forventninger kommunen
har til selskapet det påfølgende året, både som eier og som bestiller.
Oslo:
I byrådssak 273/11 Oslo kommunes prinsipper for eierstyring av selskaper heter det i pkt. 1.
Innledning, s. 2:
Kommunen som eier fastsetter mål og rammer for selskapenes virksomhet gjennom vedtekter,
beslutninger på generalforsamlinger, eierstrategier og oppdragsbrev/ bestillingsbrev.

Videre heter det:
Det er utarbeidet eierstrategier for noen selskaper, mens andre får styringssignaler gjennom tildelingsbrev
(for eksempel Ruter), bestilling av tjenester eller krav til avkastning på forvaltet kapital (for eksempel
forsikringsselskapene).

Byrådssaken fastsetter således ikke at mål og rammer for selskapet bør samles i en eierstrategi.
I byrådssak 273/11 Oslo kommunes prinsipper for eierstyring av selskaper er resultatmål omtalt på
s. 6:
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Prinsipp 1: Kommunen vil sette resultatmål for selskapene. Styret har ansvar for å realisere
resultatmålene.
Prinsippet fastslår at kommunen vil være en tydelig eier som setter mål og stiller krav til selskapenes
styrer og ledelse. Målene/ kravene må imidlertid tilpasses kommunens formål med eierskapet i det enkelte
selskap. Styret har det fulle ansvar for forvaltningen av selskapet og derved også ansvaret for å realisere
eiernes målsettinger. Byrådet vil derfor blant annet arbeide for å gi selskapene klare og mest mulig
entydige formål, eksempelvis gjennom en klart avgrenset kjernevirksomhet, jf. selskapenes vedtekter.

På side 7 i byrådssaken er målene for selskaper der Oslo kommune har sektorpolitiske mål nærmere
omtalt. Her heter det:
For selskaper der kommunen har sektorpolitiske formål med sitt eierskap vil byrådet stille krav om
effektiv drift, og at driften av selskapene skjer etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Byrådet vil også
stille andre mål/krav til disse selskapene, eksempelvis produksjons- eller produktivitetsmål. Det kan
skje gjennom bruk av ulike styringsvirkemidler som eksempelvis vilkår i avtaler om tjenestekjøp, eller
tildelingsbrev til selskaper som mottar tilskudd fra kommunen.

KS anbefaling nr. 3:
og
og

Eier bør klargjøre sine forventninger til styret og selskapet i en eierstrategi
En grunnleggende forutsetning for en strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi for
selskapene hvor eiers forventninger til selskapet formuleres
Det er anbefalt at eier klargjør sine forventninger til styret og selskapet gjennom selskapsstrategiene

Kriterier
• Innenfor rammen av vedtektene bør VEAS ha klare mål og strategier for sin virksomhet
• Eierne bør klargjøre sine forventninger til rådet, styret og VEAS, herunder sette mål og stille
krav til VEAS’ råd, styre og ledelse

Informasjon om selskapet – kontaktmøter mv.
Kilder
Asker:
I Asker er det etablert et utvalg for økonomi-, eiendom- og eierstyring (ØEE), og som underutvalg
til formannskapet har det en sentral rolle i eierstyringen. Rådmannen har et eierskapssekretariat som
legger fram saker for politisk behandling i ØEE saker som gjelder de enkelte selskaper. I tillegg
legges det opp til at alle det arrangeres årlig eierdag for formannskapet og en gang i hver periode for
kommunestyret.
I sak 14/13 ØEE 18.03.2013 ble det vedtatt at den årlig eierdagen med selskapene arrangeres for
formannskapet, og en gang i hver periode for kommunestyret.
Bærum:
I Bærum har Formannskapet opprettet et Eierutvalg (Formannskapets møte 16.11.11, sak 168/11
Valg av medlemmer til formannskapets arbeidsutvalg for eierstyring) og gitt bl.a. følgende mandat:
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-

Eierutvalget skal behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før
generalforsamling/representantskap, i samarbeide med fullmektigen/representanten i
eierorganet.
Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte
med selskapene.

Eierutvalget vedtok en fast arbeidsrutine for utvalgets årlige oppfølging av selskaper (Eierutvalget
møte 21.01.14, sak 006/14 Arbeidsrutine for Eierutvalgets årlige oppfølging av selskaper.) Dette
årshjulet tidfester når utvalget skal utføre sentrale oppgaver i henhold til mandatet, som bl.a. sier:
- Beramme og avholde dialogmøter med selskapene. Eierutvalget i Bærum gjennomførte årlige
oppfølging av Vestfjorden avløpsselskap 20.05.14.
Oslo:
I Oslo har ikke bystyret satt noe rapporteringskrav til VEAS, mens det er krav om framlegg om
årsoppgjørene fra aksjeselskaper og kommunale foretak. Med begrunnelse i at VEAS utfører
lovpålagte oppgaver og at kommunene har et ubegrenset ansvar for VEAS bør rapportering til
eierne, slik Kommunerevisjonen ser det, minst følge kravene til aksjeselskaper og kommunale
foretak.
I byrådssak 273/11 Oslo kommunes prinsipper for eierstyring av selskaper heter det på s. 7:
Byrådet forventer rapportering om selskapets måloppnåelse gjennom årsberetning, årsregnskap og i
kvartalsrapporter med regnskap…..Gjennom kontaktmøter med selskapene kan byrådet bli informert om
måloppnåelsen og aktuelle problemstillinger, jf. punkt 4.3 nedenfor.

Og i punkt 4.3 på s. 9 heter det:
For gjensidig informasjonsutveksling og diskusjon mellom kommunen og selskapene om selskapenes
resultater, utvikling og planer er det hensiktsmessig å etablere kontaktmøter.

I KS anbefaling nr. 8 heter det bl.a.:
og

De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det kan også innkalles til
eiermøter i tillegg til disse
I tillegg til generalforsamling/representantskap kan det arrangeres andre eiermøter for eksempel
interkommunale formøter før representantskapet, eller møter for å drøfte en sak uten at det blir gjort
formelle vedtak. Det er opp til eierne selv å vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter skal
gjennomføres

Kriterier
• Det bør gjennomføres kontaktmøter mellom eierne og VEAS for å informere eier om
måloppnåelse og for å ta opp aktuelle problemstillinger for VEAS
• Eierne bør sikre seg nødvendig rapportering fra VEAS, minimum én gang i året etter framlegg
av årsoppgjøret.
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Vedtekter
Kilder
Minstekravene til vedtektene for samarbeid etter kommuneloven § 27 pkt 2 er:
2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,
b. området for styrets virksomhet,
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser,
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet
Kriterier
Vedtektene skal minst angi
• rådets og styrets sammensetning og hvordan det utpekes
• området for rådets og styrets virksomhet
• hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten
• hvorvidt rådet/styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser
• uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet

Rådet/Styret
VEAS har i tillegg til et styre også et råd som er det øverste organet i virksomheten. VEAS utfører
lovpålagte krav mht rensing av avløpsvann innenfor gitt og at kommunene har et ubegrenset ansvar
for virksomhetens økonomiske disposisjoner. Krav til styrende organer i VEAS bør derfor følge
kravene til tilsvarende styrende organer i AS’er og IKS’er. Kriterier for valg av medlemmer bør ha
som utgangspunkt at kompetansen bør være tilpasset virksomhetens oppgaver og mål.
Kilder
Asker:
Økonomi-, eiendom- og eierstyringsutvalget vedtak av 29.5.2012 (sak 31/12) Valg av
styremedlemmer til selskaper og foretak. I denne saken ble det vedtatt kriterier for valg og
sammensetning av styrer og med større fokus på selskapets behov for kompetanse. Videre ble det i
saken vedtatt en ordning med årlige evalueringer av styrene i selskap og foretak.
Bærum:
I Bærum vedtok Eierutvalget i sin årlige oppfølging av selskaper (Eierutvalget møte 21.01.14, sak
006/14 Arbeidsrutine for Eierutvalgets årlige oppfølging av selskaper.) bl.a.:
- Gi innspill til valgkomiteen, samt kompetansevurdering av selskapsstyrene.
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Oslo:
Bystyret vedtok i bystyresak 208/92 blant annet følgende:
Ved oppnevning av nye styrer ved Oslo kommunes aksjeselskaper, særbedrifter og sykehus legges
kompetansemessige kriterier til grunn, i tråd med det som er beskrevet i denne sak.

I Oslo ble byrådet i bystyres møte 10.06.2009 (sak 172) bemyndiget til å oppnevne Oslo kommunes
representanter til rådet og styret.
I byrådssak 273/11 Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper (tatt til orientering
av bystyret 25.04.2012 (sak 98)) legges det til grunn for utvelgelse av selskapenes styrer at styrets
sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets art (Prinsipp 6).
Det heter videre at:
Det er styrets totale kompetanse som er grunnlaget for vurderingen, både formell og reell kompetanse.
Normalt er det behov for administrasjons-/ lederkompetanse, økonomi/ finanskompetanse og bransje-/
markedskompetanse. Også juridisk kompetanse og god kjennskap til kommunen kan i noen tilfeller være
ønskelig/nødvendig.

……
Byrådet vil ved utvelgelse og sammensetning av styrer se hen til en god balanse mellom
kontinuitet i styrets arbeid og behovet for nødvendig fornyelse. Videre vil kommunen
vektlegge mangfold, bl.a. i form av balansert kjønnsfordeling, jf. reglene i kommuneloven om
kjønnsbalanse i styrene i selskaper eid av kommuner.

KS: Anbefaling nr. 9: Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor.
Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsramme for å utøve
sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede
personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.

Kriterier
• Eierne bør ved oppnevning av råd og styre legge kompetansemessige kriterier til grunn

Etisk regelverk
Kilder
Asker:
Kommunestyret vedtok etiske retningslinjer 01.04.2014, og gjelder både ansatte og folkevalgte. De
etiske retningslinjene peker videre på:
Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet; samfunnsutviklerrollen, ombudsmannsrollen,
tjenesteutøverrollen, myndighetsutøverrollen, arbeidsgiverrollen og eierrollen. Dette stiller store krav til
rolleforståelse og etisk bevissthet.

Bærum:
I kommunens (vedtatt av kommunestyret 01.06.2011) Etiske normer for Bærum kommunes
folkevalgte, står det bl.a.:
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Etiske normer for folkevalgte i Bærum kommune skal sikre en god praksis og definere felles standard
for alle folkevalgte i Bærum kommune. De etiske normene gjelder også for andre som er oppnevnt av
kommunestyret/formannskapet/utvalg for å ivareta et verv på vegne av kommunen.

Oslo:
Bystyret vedtok i sak 392/07 i pkt. 3:
Bystyret ber byrådet gjennomgå etiske regler for ansatte i de kommunale foretakene og i Oslo kommunes
heleide AS-er og sørge for at ingen har etiske regler for ansatte som er “dårligere” enn de etiske reglene
bystyret har vedtatt.

I byrådssak 1189/07 ga byrådet de etiske regler for ansatte i Oslo kommune som gjelder i dag. Det
heter i byrådssaken at formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og
definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens
ansatte. Pkt. 2 i reglene gir en overordnet beskrivelse av innretningen på det etiske regelverket for
ansatte i Oslo kommune:
Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens
verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte
som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

De etiske retningslinjene for Oslo kommune omfatter en rekke mer konkrete forhold, som ikke
gjengis her.
I byrådssak 273/11 Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper er kravene til
etiske retningslinjer i Prinsipp 2:
Aksjeselskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar

I begrepet «samfunnsansvar» beskrives følgende:
• Etiske regler
• Arbeid mot misligheter og korrupsjon
• Effektiv ressursbruk ved anskaffelser
• Helse, miljø og sikkerhet
• Bevissthet om miljøansvar
• Arbeid med likestilling
• Samfunnssikkerhet
KS anbefaling nr. 18:
• Eier bør påse at selskapsstyret utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for
selskapsdriften
Kriterier
• Eierne bør påse at styret utarbeider et etisk regelverk som ikke er dårligere enn de etiske regler
for som kommunestyrene/bystyret har vedtatt
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Vedlegg 2 Metode
Undersøkelsen er basert på Kommunerevisjonens opplegg for eierskapskontroll, som er utarbeidet
på grunnlag av opplegget i NKRFs metoder i veileder Selskapskontroll – fra a-å («Praktisk
veileder»). Opplegget innebærer:
• Det avholdes et oppstartsmøte med rådets leder og styreleder der prosjektet og revisjonskriterier
presenteres. I forkant av møte ble detsendt ut et oppstartsbrev som også inneholdte informasjon
om hva vi trengte av dokumenter fra eier, rådet og styret.
• Det innhentes opplysninger om VEAS og om eiernes utøvelse av eierskapet gjennom
egenerklæringer fra rådet og styret. Endelig utforming av skjema for egenerklæringer og behov
for intervju ble vurdert nærmere i samarbeid med kommunerevisjonene i Asker og Bærum. Vi
ønsket ett svarskjema fra hhv rådet og styret. Dersom det var ulike svar fra deltakerkommunene
ba vi om at dette fremgikk av svarskjemaet
• Ulike dokumenter fra eiere, rådet og styret (basert på anbefalinger i Kommunerevisjonens
opplegg for eierskapskontroll) innhentes og gjennomgås. Dette omfattet blant annet følgende
dokumentasjon for undersøkelsesperioden (2012–2014):
• Vedtekter/selskapsavtaler og opprettelsesdokumenter (herunder også byrådssaker,
bystyresaker e.l.), retningslinjer for rådets og styrets arbeid, herunder evnt fullmakter fra
eierne
o Eierskapsstrategi for VEAS
o Mål, verdier og etiske retningslinjer for VEAS
o Eiers eventuelle føringer for dialogen med rådet/styret/VEAS
o Tildelingsbrev, rammebrev, budsjettbrev e.l. fra eierne
o Årsberetning og eventuelt annen rapportering til eierne
o Innkallinger, saksframlegg og protokoller fra rådsmøter/styremøter
o Innkallinger, saksframlegg og referater fra eventuelle dialogmøter mellom eierne og repr.
for VEAS
o Annen korrespondanse – brev, e-poster – mellom eierne og VEAS
• Det innhentes ved hjelp av kommunens web dokumentasjon på informasjon gitt til bystyret
og kommunestyrene m/komiteer/utvalg. Det gjennomføres intervjuer kun hvis det dukker
opp spørsmål som gir behov for det. Dersom aktuelt, gjennomføres intervjuene med
respektive kommuners oppnevnte medlemmer.
• Rapport skrives i fellesskap med de tre kommunerevisjonene etter en nærmere avtalt
arbeidsdeling.
• Rapporten ble sendt til uttalelse 08.05.2015.
• Mottok svar fra VEAS 28.05.2015 og fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo
02.06.2015.
• Det er gjort en mindre presisering på bakgrunn av tilbakemeldingen fra Byrådsavdeling for
miljø og samferdsel. Det er også gjort mindre endringer i teksten som følge av korrektur.
Dette har ikke hatt innholdsmessig betydning for rapportens konklusjon og hovedbudskap.

34

Kommunerevisjonen

Eierskapskontroll i VEAS

Vedlegg 3 Uttalelse fra VEAS

Kommunerevisjonen

35

Rapport 09/2015

36

Kommunerevisjonen

Eierskapskontroll i VEAS

Vedlegg 4 Uttalelse fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Kommunerevisjonen
Grenseveien 88
0663 OSLO

Dato:

02.06.2015

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

14/01082-17

201405266-10

Eva Næss Karlsen, 23 46 13 83
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UTTALELSE TIL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL I VESTFJORDEN
AVLØPSSELSKAP (VEAS)
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til Kommunerevisjonens brev av 08.05.2015, der
det bes om tilbakemelding på rapport om eierskapskontroll i Vestfjorden Avløpsselskap
(VEAS). I deres brev stilles det flere spørsmål som dere ønsker besvart. Nedenfor er
byrådsavdelingens kommentarer til rapporten.
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har opplevd Kommunerevisjonens gjennomgang som
positiv og nyttig. Rapporten inneholder vurderinger og konklusjoner som vil være viktig å følge
opp, og som vi beskriver nærmere nedenfor. Tidsmessig passer Kommunerevisjonens
gjennomgang meget bra, da dette har sammenfalt med Oslo kommunes arbeid med oppnevning
av nye representanter til rådet og styret i VEAS. Her vil vi blant annet peke på at
Kommunerevisjonen i sin rapport vurderer det som viktig at styre og råd har nødvendig
sammensetning av kompetanse, (punkt 3.4.3). Som rapporten også henviser til er Oslo
kommunes nye representanter til styre og råd oppnevnt i byrådet 28.04.2015 (jf byrådssak
1045/15) etter kompetansemessige kriterier. I utvelgelsen har Oslo kommune vurdert
kandidater ut fra selskapets behov for kompetanse, aktuelle strategiske utfordringer selskapet
står overfor og behovet for oppfølging av eiers interesser.
Kommunerevisjonen har i sitt brev av 08.05.2015 noen spørsmål som er nærmere kommentert
nedenfor.
1. Har informasjonen om prosjektets hensikt vært tilstrekkelig klar?
Oslo kommune har vært godt informert om prosjektet og prosjektets hensikt siden dette ble
initiert høsten 2014.
2. Har byråden kommentarer til prosjektets metode, anvendte kilder eller data som kan ha
betydning for rapportens konklusjoner? I tilfelle hvilke?
Byrådsavdelingen har ingen kommentarer til metode, anvendte kilder eller data. Imidlertid
kunne gjennomgangen med fordel vært mer omfattende.
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3. Har byråden kommentarer til kriteriene for eierskapskontroll som ligger til grunn for
rapportens konklusjoner? I tilfelle hvilke?
Det vises til møte den 02.02.2015 der kriterier for eierskapskontroll ble diskutert. I vårt brev av
06.02.2015 gir vi tilslutning til kriteriene og har ingen innvendinger mot disse.
4. Hva er byrådens samlede vurdering av rapportens konklusjoner?
Rapporten gir noen klare konklusjoner som Oslo kommune vil følge opp i den videre
eierstyringen av VEAS. Byrådsavdelingen sin vurdering er at rapporten peker på klare
forbedringspunkter i Oslo kommune sin eierstyring, bl.a. en bedre kommunikasjon med Oslo
kommunes representanter til rådet og styret, herunder Oslo kommunes forventninger til Oslo
kommunes representanter. Det er videre potensiale for et tettere samarbeid mellom
eierkommunene.
I konklusjonen i rapporten (s. 6) under Mål og eiers forventninger til VEAS skriver
Kommunervisjonen følgende: «Det var ikke utarbeidet en egen eierstrategi som klargjorde
eiernes forventninger til rådet, styret og selskapet utover det som var uttrykt i vedtektene». Det
henvises også til eierbrev som Asker og Bærum kommuner sender til VEAS. Oslo kommune
har i møte med Asker kommune og Bærum kommune forstått at dette er brev av generell
karakter som sendes alle selskap som kommunene eier eller er medeiere i. Slik det fremstår i
rapporten, kan det leses som at Asker og Bærum sender egne eierbrev til VEAS med sine
forventninger til VEAS. Vi er usikre om det er realiteten. Oslo kommune mener det vil være
hensiktsmessig at eierne går sammen og sender ett eierbrev til selskapet med eiernes
forventninger. Oslo kommune tok initiativ til et eiermøte som ble gjennomført i 24.04.2015,
der utøvelse av eierrollen var tema. Dette vil følges opp videre og vi vil invitere til en diskusjon
om det bør utarbeides en felles eierstrategi som klargjør eiernes forventninger.
Rapporten nevner også i sin konklusjon «enkelte mangler og svakheter ved selskapets
vedtekter». Etter byrådsavdelingens vurdering er dette mangler som kunne vært gjort mer
tydelig i sammendrag og konklusjonene i rapporten. Kommunerevisjonen sier i sin vurdering
(pkt 3.3.3) «Etter Kommunerevisjonens vurdering er det en uklarhet i vedtektene i forbindelse
med rådets myndighet til å binde virksomheten i forbindelse med eventuelle låneopptak.» Det
vises i samme avsnitt til praksis i selskapet om å fremme forslag til kommunestyrene/byrådet
om godkjennelse av store investeringer. Etter vår vurdering er denne uklarheten av en slik
karakter at vi vil ta initiativ overfor de andre eierkommunene for å vurdere behov for eventuelle
endringer i vedtektene på dette punkt.
Byrådsavdelingen vil også nevne at det i rapportens punkt 3.2.3 gjengis at eierkommunene
stilte med representanter/observatører i flere råds- og styremøter. Byrådsavdelingen mener at
det kan stilles spørsmål ved hvor riktig det er at eierkommunene deltar i selskapets styremøter.
Rådet og styret har ulike roller i VEAS og dette kunne vært drøftet nærmere.
5. Har byråden vurdert å iverksette tiltak på bakgrunn av rapporten? Eventuelt hvilke?
Byrådsavdelingen har iverksatt flere tiltak for å styrke eierstyringen av VEAS. Dette er dels på
bakgrunn av rapporten, men også tiltak igangsatt uavhengig av Kommunerevisjonens rapport.
Imidlertid har rapporten gitt et bedre grunnlag for å iverksette tiltak. Følgende tiltak er iverksatt
/vil bli iverksatt:
x Oppnevning av representanter til styret og rådet etter kompetansemessige kriterier
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Invitert til møte med eierkommunene for å styrke samarbeidet. Det første møtet ble
gjennomført 24.04.2015. Vi vil blant annet som en oppfølging av
Kommunerevisjonens rapport invitere til et nytt møte høsten 2015.
Oslo kommunes prinsipper for eierstyring og forventninger til styret og rådet. Oslo
kommune gjennomførte et informasjonsmøte for nye råds- og styremedlemmer den
18.05.2015. Vi vil også følge opp med informasjon om Oslo kommunes
forventninger, ved å informere om Oslo kommunes mål for vann- og avløpstjenester
til innbyggerne og Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper
(byrådssak 273/11). Prinsippene er laget for aksjeselskaper, men er generelle og i
tråd med anerkjente prinsipper, slik Kommunerevisjonen også sier i sin vurdering
(vedlegg 1 til rapporten). Oslo kommune vurderer derfor disse også som relevante i
eierstyringen av VEAS.
Bedre informasjon til samferdsel- og miljøkomiteen (SMK) og Oslo bystyre om
VEAS.

Vi takker Kommunerevisjonen for en god rapport som vil bli fulgt opp fra Oslo kommune sin
side.

Med hilsen

Eivind Tandberg
kommunaldirektør

Bente Meinert
seksjonssjef
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