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Vi skal vokse
- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet
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1) Vedtak
Risør kommunes eierskapsmelding 2016 ble behandlet i bystyret 27. oktober 2016
(PS 172/16) med følgende enstemmige vedtak:
Eierskapsmelding 2016 for Risør kommune vedtas slik den er lagt fram fra
rådmannen.
Risør etablererfond avvikles og tas ut av eierskapsmeldingen.
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2) Sammendrag og anbefaling
Hovedformålet med den framlagte eierskapsmeldingen er å gi en oversikt og en
vurdering av alle selskaper og samarbeid m.m som Risør kommune har
eierinteresser i eller omfattes av. Meldingen klargjør videre hvilke bestemmelser
som gjelder for de ulike organisasjonsformene, samt et eget kapittel (kapittel 5) der
Risør kommunes prinsipper for eierstyring blir fastlagt.
2.1 EIERSKAPSPOLITIKK
Det er bystyret som gjennom eierskapsmeldingen definerer eierskapspolitikken i
Risør kommune; de overordnede premisser kommunen legger til grunn for
forvaltning av sine selskaper og eierandeler og hvilke krav kommunen stiller til seg
selv som eier.
2.2 RÅDMANNENS VURDERING
Mer informasjon om det enkelte eierskap finnes i kapittel 6. Under hvert
eierskap/samarbeid er det gjort en vurdering knyttet til om eierskapet/samarbeidet
bør videreføres eller vurderes endret. Det er her ikke lagt opp til en tung vurdering
der alle sider er belyst. Dette må reises som enkeltsaker knyttet til de enkelte
eierskap/samarbeid når dette er relevant. Når det gjelder økonomien knyttet til de
enkelte eierskap/samarbeid er oversikten begrenset til informasjon om aksjekapital
og eierandel. Kommunen forutsetter imidlertid at det enkelte selskap har en
åpenhet rundt sin virksomhet og økonomi. Se punkt 8 i prinsipper for eierstyring
(kapittel 5).
Et omfattende evalueringsarbeid av det interkommunale samarbeidet under
paraplyen Østre Agder er igangsatt høsten 2016. Resultatet av dette arbeidet vil
kunne resultere i betydelige endringer i forhold til eierskapsmeldingen som nå
legges fram.
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3) Bakgrunn og prosess
Formannskapet fattet 27. juni 2013 følgende vedtak:
Det oppnevnes et utvalg til å utarbeide en ny eierskapsmelding for Risør
kommune. Fra formannskapet oppnevnes Per Kristian Lunden, Knut
Henning Thygesen og Lill Jorunn B. Larsen. Rådmannen gis fullmakt til å
oppnevne representanter fra administrasjonen.
Det har siden opprettelsen av nytt eierskapsutvalg i 2013 vært flere drøftinger i
utvalget og mellom ordfører og varaordfører knyttet til spørsmålene
 Hvordan forvalter Risør kommune sine eierinteresser i kommunale og
interkommunale selskap
 Hvordan forvalter vi våre interesser i interkommunale samarbeid
 Hvordan oppnås god demokratisk styring og medvirkning rundt de
interkommunale samarbeidene
Dette arbeidet har av ulike årsaker stoppet opp og det har ikke hatt ønsket
framdrift.
Kontrollutvalget har etterlyst kommunens oppfølging, herunder
rapporteringsrutiner for å sikre at bystyret får all vesentlig informasjon om de
enkelte selskaper og samarbeid. Eierskapsmeldingen er også etterlyst fra politisk
hold. Dette er bakgrunnen for at rådmannen nå fremmer saken. Meldingen som
legges fram tar utgangspunkt i revidert utgave av Anbefalinger om eierstyring,
selskapsledelse og kontroll1 (Kommunenes Sentralforbund (KS) / 2015). Tekst i
grønne bokser er utdrag fra denne. Store deler av beskrivelsene av felles
interkommunale samarbeid, aksjeselskap og interkommunale selskap (IKS) er
hentet fra Gjerstad kommunes Eierskapsmelding 20162.
3.1 KOMMUNEPLAN 2014-2025
Under satsingsområdet Regional utvikling er det satt følgende delmål:
•
Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet
•
Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen
Et aktivt eierskap fra Risør kommunes side vil kunne bidra til å nå disse målene.

1
2

http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
http://www.gjerstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=8&FilId=1294
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4) KS’ anbefalinger om eierstyring,
selskapsledelse og kontroll
Utdrag av Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, KS 2015.
http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
God folkevalgt styring
Selv om deler av virksomheten er lagt ut i et selskap, har kommunestyret det overordnede ansvaret.
God folkevalgt styring defineres gjerne gjennom fire standarder:
 Pålitelig styre preges av likebehandling, politisk redelighet og respekt for spilleregler.
 Ansvarlig styre: Et ansvarlig styre skal sørge for at innbyggerne har tilstrekkelig informasjon til å
følge med i politikken og stille de styrende til ansvar.
 Borgernært styre stimulerer innbyggernes interesse for og engasjement i lokalpolitikken gjennom
høringskanaler og muligheter for debatt og deltakelse.
 Effektivt styre: Et effektivt styre kjennetegnes bl.a. ved ryddige forhold i den politiske styringen av
administrasjonen og at kommunen leverer resultater innbyggere og folkevalgte er tilfreds med.
Anbefaling 1: Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller
eierskapsseminarer i løpet av de første 6 månedene av valgperioden, deretter etter 2 år. Det anbefales
også at kommunestyret tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene.
Anbefaling 2: Vurdering og valg av selskapsform
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov,
samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. Et aktivt eierskap vil gi
viktige signaler overfor omverden og styrke kommunens omdømme.
Anbefaling 3: Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til monopolvirksomhet,
bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av virksomheten for å unngå rolleblanding og
kryssubsidiering. Det må som et minimum føres separate regnskaper, med korrekt allokering av
inntekter og utgifter i regnskapet.
Anbefaling 4: Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en
eierskapsmelding for alle sine selskaper. Disse prinsippene bør gjenspeile selskapet sett i sammenheng
med kommunens totale virksomhet og være kommunisert og tilgjengelig, ikke bare for selskapets
organer, men også for kommunens innbyggere. Det bør også utarbeides en felles eierskapsmelding hvis
kommunen er medeier i flere selskaper sammen med andre kommuner. En slik eierskapsmelding vil
sikre felles føringer fra eierne der det er mulig.
Anbefaling 5: Utarbeidelse og revidering av styringsdokumenter
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer
styringen av selskapet. Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike
selskaper. Innenfor eierstrategien skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. For å underbygge
vedtektene (AS og KF)/selskapsavtalen (IKS) og regulere styringen kan andre styringsdokumenter
utarbeides i tillegg for å sikre bevisst eierstyring og å tilstrebe åpenhet og gjennomsiktighet i kommunal
tjenesteproduksjon når den er organisert i selskaper.

Eierskapsmelding 2016 side 7

Anbefaling 6: Eiermøter
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon
med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig
leder for selskapet, en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. I tillegg bør det ikke legges
føringer eller «gis signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde.
Anbefaling 7: Eierorganets sammensetning og funksjon
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale
folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av
kommunestyrets vedtak. For selskapsformene AS og IKS bør det for å sikre engasjement, debatt og
reell politisk avklaring av eierorganets myndighet, etableres forutsigbare kommunikasjonsformer
mellom kommunestyre og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen. Dersom formålet med
selskapet er rene driftsoppgaver, kan kommunens representasjon i eierorganet være ved
administrasjonen.
Anbefaling 8: Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som innkaller.
Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens behov
for å ha tid til å behandle aktuelle saker.
Anbefaling 9: Sammensetningen av styret
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps
virksomhet. Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og
supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet opererer i. Videre
bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets formål. Det er viktig å oppnevne
styremedlemmer som kan sikre styrets kontrollfunksjon overfor daglig leder. Det anbefales at
kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene.
Anbefaling 10: Valgkomite og styreutnevnelser
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør bruk av valgkomite vedtektsfestes.
Representantskapet/generalforsamlingen bør velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere
eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene. Eier står fritt til å
endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden.
Anbefaling 11: Kjønnsmessig balanse i styrene
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon.
Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen.
Anbefaling 12: Rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør
også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er
derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse, som å fastsette styreinstruks, foreta
egenevaluering, vurdere behov for opplæring med mer.
Anbefaling 13: Styresammensetning i konsernmodell
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være
representert i datterselskapenes styrer.
Anbefaling 14: Oppnevnelse av vararepresentanter
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske varamedlemmer benyttes for å
sikre kontinuitet og kompetanse i styret. Det anbefales også at 1. varamedlem blir invitert til
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styremøtene for på den måten å sikre best mulig kompetanse og kontinuitet.
Anbefaling 15: Habilitetsvurderinger
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Ordfører og
rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.
Anbefaling 16: Godtgjøring av styreverv
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om
godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar.
Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet.
Det anbefales at styremedlemmer ikke omfattes av selskapets incentiv-/bonusordninger, da dette vil
kunne påvirke deres uavhengighet.
Anbefaling 17: Registrering av styreverv
Åpenhet rundt hvilke andre roller lokalpolitikere har i samfunnslivet er viktig for å unngå mistanke om
rolleblanding. Registrering i kommunesektorens eget styrevervregister vil i seg selv skape økt
bevissthet om de ulike rollene en lokalpolitiker har og herunder være til nytte ved vurdering av
representantenes habilitetssituasjon. Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør
registrere vervene på www.styrevervregisteret.no
Anbefaling 18: Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS Bedrift vil være et
naturlig valg for mange av disse selskapene.
Anbefaling 19: Utarbeidelse av etiske retningslinjer
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for
selskapsdriften.
Anbefaling 20: Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder.
Anbefaling 21: Utøvelse av tilsyn og kontroll
Kommunestyret har både et tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at
regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når
virksomheten er skilt ut i egne selskaper. Det anbefales at kommunestyret innenfor rammen av
kommunelovens bestemmelser fastsetter regler og etablerer rutiner for selskapskontrollen, herunder
hvilke dokumenter som uoppfordret skal sendes kontrollutvalget med angivelse av hvem denne plikten
påhviler.
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5) Risør kommunes prinsipper for
eierstyring
Følgende prinsipper legges til grunn for godt kommunalt eierskap:
1.
Bystyret skal én gang i valgperioden, senest ett år etter konstituering,
behandle kommunens eierskapsmelding. Rådmannen skal årlig vurdere
behov for å revidere hele eller deler av meldingen i forbindelse med
kommunens årsberetning.
2.
Formannskapet skal ha den løpende utøvelsen av eierstyringen på vegne av
kommunen med mindre annet er bestemt.
3.
Kommunens representasjon
a) Valg av kommunens representanter i de ulike selskapsorganer skal ta
hensyn til selskapets eller samarbeidets behov for kompetanse i organene
og eiernes behov for oppfølging av selskapets virksomhet.
b) Kommunen vil medvirke til at styrende organer gjenspeiler mangfoldet i
befolkningen
c) Det bør unngås å oppnevne representanter fra kommunen som kan komme i
konflikt med habilitetsbestemmelsene.
4.
Valg av kommunens representanter til styrende organer avgjøres som
hovedregel av bystyret.
5.
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i
styrevervregisteret. Det er den enkelte representants ansvar å sørge for at
opplysningene til en hver tid er oppdatert.
6.
Kommunen v/rådmannen skal sørge for at kommunale styremedlemmer blir
gitt nødvendig generell opplæring i styrearbeid. Mer konkret opplæring av
styremedlemmer bør fortrinnsvis gjøres av selskapet selv.
7.
Det er et mål at alle eierskap og samarbeid som kommunen er representert i
drives på en samfunnsnyttig, etisk og miljøbevisst måte. Det pålegger
kommunens representant i de ulike selskap å arbeide for at disse hensynene
så langt som mulig blir ivaretatt.
8.
Det skal tilstrebes åpenhet og offentlighet i selskaper kommunen har
eierinteresser i. Dette gjelder alle sider ved virksomheten, inkludert
økonomi.
9.
Bystyre/Formannskap skal som hovedregel blir forelagt selskapenes
årsberetninger og regnskap (til orientering).
10.
I de tilfeller det skal gjøres endringer i forhold til de enkelte
selskaper/samarbeid, skal det fremmes egen politisk sak om dette.
11.
Det skal sikres at selskapene undergis nødvendig tilsyn og kontroll, jfr.
kommuneloven kapittel 12. Det pålegger kommunens representant i de
ulike selskap å se til at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.
12.
Utover dette gjelder KS’ anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og
kontroll (kapittel 4) så langt de passer.
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6) Selskapsformer og alternative
organisasjonsformer
Kommuner har stor frihet til å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig enten som del av
kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekter. Når en kommune
organiserer tjenesteproduksjonen innenfor kommunen som organisasjon, gjelder de styringssystemer som
følger av kommuneloven. Kommunestyret har i utgangspunktet all beslutningsmyndighet, og kommunen
har en hierarkisk organisasjonsstruktur.
Når deler av virksomheten legges over i egne rettssubjekter som for eksempel aksjeselskaper eller
interkommunale selskaper, må styringssystemene følge den aktuelle lovgivningen. Kommunestyrets
styring av selskapet må utføres i selskapets eierorgan. Kommunestyret har likevel det overordnede
ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunaleide selskapene.
At virksomheter eller tjenester skilles ut og legges i selskaper innebærer at betingelsene for folkevalgt
styring og kontroll endres. Slik disse selskapene er organisert, skal selskapets ledende organer ha
betydelig grad av frihet til å drive virksomheten. Lovfestede bestemmelser og vanlige normer for god
selskapsstyring setter grenser for hvor mye kommunene som eier disse selskapene kan og bør involvere
seg i selskapenes virksomhet.
Kommunelovens § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller
fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Det meste av
interkommunalt samarbeid for øvrig foregår etter ”vertskommunemodellen”.
Det er i hovedsak to muligheter som benyttes av kommunene ved utskilling av
virksomhet: Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskap (AS). Kommunene
har også anledning til å velge noen andre organisasjonsformer: Kommunalt foretak
(KF), samvirkeforetak og stiftelser.

Kommunalt foretak (KF)
Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den
tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11.
Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen er part i
alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov
om interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes av
et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er
underlagt kommunestyret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets
budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets
daglige leder.
Risør kommune har ikke organisert noe av sin virksomhet som kommunale foretak.
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Selskaper og samarbeid som Risør kommune har
eierinteresser i eller omfattes av

Representasjon

Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27
Friluftsrådet Sør

Politisk

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA)

Administrativ

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder

Administrativ

Regionalt forsikringssamarbeid Aust-Agder

Administrativ

Østre Agder

Politisk

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §28
Vertskommune Arendal
Arendal legevakt

Politisk

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

Administrativ

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Administrativ

Østre Agder brannvesen, inkl. 110 Sentralen Agder og Interkommunalt
Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)

Administrativ

Østre Agder krisesenter

Administrativ

Vertskommune Gjerstad
Barneverntjenesten Øst i Agder, inkludert Barnevernvakt (Arendal)

Administrativ

Vertskommune Risør
Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste

Administrativ

Vertskommune Tvedestrand
Kemneren i Østregionen

Administrativ

Kulturskolen Øst i Agder

Administrativ

Vertskommune Vegårshei
Den Digitale Østregionen (DDØ)

Administrativ

Vertskommune Åmli
Klinisk veterinærvakt

Administrativ

Interkommunale selskaper (IKS)
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Politisk

Aust-Agder museum og arkiv IKS avd. KUBEN (tidligere Aust-Agder
kulturhistoriske senter IKS)

Politisk

Aust-Agder Revisjon

Politisk

Samvirkeforetak (SA)
AT Skog

Administrativ

Biblioteksentralen

Administrativ

Aksjeselskap (AS)
Agder Energi

Politisk

Aust-Agder Næringsselskap

Politisk
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Durapart

Politisk

Fiskerihavna Risør

Politisk

Lisand

Politisk

Moland Biovarme

Administrativ

Risør By

Politisk

Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap (RTA)

Politisk

Søndeled Bygg

Administrativ

USUS (tidligere Visit Sørlandet)

Administrativ

Stiftelser
Abelsenteret

Administrativ

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Politisk

Kunstbyen Risør

Administrativ

Risør Akvarium

Politisk

Risør Kystkultursenter

Politisk

Skagerak Boligstiftelse

Politisk

Stiftelse for sosialt vanskeligstilte i Risør kommune

Politisk

Andre samarbeid
Digitale DistriktsAgder (DDA)

Administrativ

KLP – Kommunal Landspensjonskasse

Politisk

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Politisk

Regionalt næringsfond for Østregionen (RNØ)

Administrativ
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6.1 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN § 27
§ 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid.
1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller
flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og
fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller
fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.
Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.
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,
hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske
d.
forpliktelser,
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.
3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt
deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen
fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de
midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn.
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi
pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor
samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette.
Navn
Org.nr.

Friluftsrådet Sør
985 150 311

Etablert

2002 (Risør ble medlem i 2008)

Hjemmel

Kommuneloven § 27

Samarbeidsavtale

Vedtektene finnes på http://www.friluft-sor.no/friluft/index.php/omfriluftsradet-sor/vedtekter

Om samarbeidet

Se www.friluft-sor.no

Deltakere

Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Kommunens
representasjon

På årsmøtet skal en politisk oppnevnt representant med vara fra hver
kommune møte. Bystyret har oppnevnt Per Kr. Lunden (Ap) med
Steinar Johansen (Krf) som vara for perioden 2015-19.
Styret skal bestå av en representant med vara fra hver kommune.
Bystyret har oppnevnt Øystein Vereide (Ap) med Amalie Göetz
(MDG) som vara for perioden 2015-19.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet fortsetter.

Navn
Adresse

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA)
Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 Arendal

Etablert

16. juni 2005

Hjemmel

Kommuneloven § 27

Samarbeidsavtale

Vedtekter
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Om samarbeidet

Se www.ofanett.no

Deltakere

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, alle kommunene i
Aust-Agder og Vest-Agder, med unntak av kommunene i
Knutepunkt Sør.
Øverste myndighet for samarbeidet er styret (i praksis
Generalforsamlingen) med én representant fra hver kommune og
fylkeskommune. Det skal i tillegg velges et arbeidsutvalg med åtte
medlemmer, herunder leder og nestleder i styret. Etter fullmakt fra
bystyret er rådmann Odd Eldrup Olsen oppnevnt som Risørs
representant i styret, med seniorrådgiver Steinar Vik Sørensen som
vara. Funksjonene ivaretas av representantenes etterfølgere inntil ny
politisk behandling.
Økomomisjef Halvor Halvorsen er kommunens kontaktperson og
deltar i arbeidsutvalget som innstiller til styret.
Samarbeidet fortsetter.

Kommunens
representasjon

Rådmannens
vurdering
Navn
Org.nr.
Adresse

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder
976 775 074
Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 Arendal

Etablert

2005

Hjemmel

Kommuneloven § 27

Samarbeidsavtale

Vedtekter

Om samarbeidet

Se www.okos-agder.no

Deltakere

Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, Aust-Agder fylkeskommune,
fylkesmannen i Aust-Agder, IKT Agder, Kystverket Sørøst,
Sørlandet sykehus HF, St. Franciskus skole samt flere private
barnehager.
Øverste myndighet er årsmøtet med en representant fra hver
deltaker. Styret består av fem medlemmer fra medlemsbedriftene, en
tillitsvalgt og en representant for lærlingene. Fra Risør kommune
møter vanligvis en fra administrasjonen på årsmøtet.
Samarbeidet fortsetter.

Kommunens
representasjon
Rådmannens
vurdering
Navn
Adresse

Regionalt forsikringssamarbeid Aust-Agder
Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 Arendal

Etablert

1999

Hjemmel

Kommuneloven § 27

Samarbeidsavtale
Om samarbeidet

http://austagder.wordpress.com
Fylkeskommunen og kommunene i Aust-Agder samarbeider om
forsikringsforhold. Hensikten er først og fremst å ivareta
stordriftsfordeler gjennom samordnet og felles opptreden på
områder som
•Anskaffelser
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•Kontraktsoppfølging og avtaleforvaltning
•Forsikringsrelaterte kurs og andre kompetansefremmende tiltak
•Skadeforebygging i samarbeid med leverandørene
•Intern veiledning
Deltakere

Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Gjerstad, Grimstad,
Iveland, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Ordningen støttes
faglig og praktisk ved Siviling. PK Ubøe.

Kommunens
representasjon

Styringsgruppe med administrativ representasjon. Fra Risør møter
Marit Mo Wroldsen.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet fortsetter.

Navn
Adresse

Østre Agder
Serviceboks 650, 4809 Arendal

Etablert

2006

Hjemmel

Kommuneloven § 27

Samarbeidsavtale

Vedtekter

Om samarbeidet

Se www.ostreagder.no. Samarbeider om blant annet følgende
tjenester:
 Legevakt
 Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
 E-helse og velferdsteknologi
 Brann- og redningstjeneste
 Krisesenter
 Veilys

Deltakere

Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei
og Åmli kommuner.

Kommunens
representasjon

Styret består av ordførerne i de deltakende kommuner samt
opposisjonslederen i Arendal bystyre. Ordfører Per Kristian Lunden
(Ap) er leder i styret. Rådmannsgruppa i Østre Agder, med rådmann
Trond Aslaksen som leder, innstiller til styret.

Rådmannens
vurdering

I etterkant av kommunereformprosessen i 2015-16 er det igangsatt
en omfattende evaluering av det interkommunale samarbeidet under
paraplyen Østre Agder.

6.2

VERTSKOMMUNESAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN §28

Interkommunale samarbeid etter kommuneloven Kapittel 5A, §28
Samarbeid etter ”vertskommunemodellen” vil si at én kommune har drifts- og budsjettansvaret mot at de
øvrige kommuner refunderer utgifter etter en vedtatt samarbeidsmodell. Det er ofte opprettet et
rådgivende organ bestående av representanter fra de deltakende kommuner. Under refereres lovteksten
der de ulike samarbeidsformene framgår.
§ 28-1 a. Vertskommunesamarbeid
1. En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å treffe
vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en
vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for fylkeskommuner.
Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428), endret ved lover
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25mai 2012 nr. 28 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 25 mai 2012 nr. 449), endret paragrafnummer fra § 28 a, 24
mai 2013 nr. 20.
§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid
1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir
instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der
delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i
saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.
Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428), endret ved lov 25
mai 2012 nr. 28 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 25 mai 2012 nr. 449), endret paragrafnummer fra § 28 b.
§ 28-1 c.Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd
1. Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette én felles folkevalgt nemnd i
vertskommunen.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.
3. Deltakerkommunene kan delegere til nemnda myndighet til å treffe vedtak også i saker av prinsipiell
betydning. Dette skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer samme kompetanse
til nemnda. Nemnda kan delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
4. Hver av deltakerne skal være representert med to eller flere representanter i nemnda. Nemnda velger
selv blant sine medlemmer leder og nestleder. Det kan avtales at ledervervet skal gå på omgang mellom
deltakerne. Nærmere regulering av dette skal fremgå av avtalen.
5. For øvrig gjelder bestemmelsene for faste utvalg så langt de passer.
6. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der
delegasjon er skjedd fra samarbeidskommunene til vertskommunen i samsvar med nr. 3.
7. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i
saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
8. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.
9. Der det i lov er satt en grense for antallet medlemmer i et folkevalgt organ, og representasjonskravet i
nr. 4 fører til at den felles nemnda får flere medlemmer enn det loven tillater, skal antallet medlemmer
reduseres på følgende måte: Det antall medlemmer av nemnda som overstiger det tillatte maksimum,
skal ved loddtrekning skytes ut av nemnda. Dersom denne fremgangsmåten fører til at en
deltakerkommune ikke blir representert i nemnda ved behandling av saker fra vedkommende kommune,
skal det skytes ut ytterligere ett medlem som erstattes med ett medlem fra denne kommunen.
6.2.1 Vertskommune Arendal
Navn
Vertskommune

Arendal legevakt
Arendal kommune

Etablert

1. januar 2006

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Forslag til revidert samarbeidsavtale behandlet i Østre Agder Sak
36/16 3. juni 2016, m/anbefaling om kommunenes godkjenning.

Eierskapsmelding 2016 side 17

Behandles i Risør kommune oktober 2016.
Om samarbeidet

Se www.legevaktenarendal.no

Deltakere

Samarbeid mellom 10 kommuner: Arendal, Froland, Fyresdal,
Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli.

Kommunens
representasjon

Ny samarbeidsavtale ligger til politisk behandling i oktober, med
forslag om administrativ representasjon.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i tråd med ny avtale.

Navn
Vertskommune

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder
Arendal kommune

Etablert

August 2000

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Sist endret pr. 1. januar 2009

Om samarbeidet

www.arendal.kommune.no

Deltakere

Alle kommunene i Aust-Agder, 6 kommuner i Vest-Agder og 2
kommuner i Telemark.

Kommunens
representasjon

Samarbeidet har en styringsgruppe bestående av leder av
arbeidsgiverkontrollen, en representant fra vertskommunen samt tre
representanter fra de øvrige kommunene.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form.

Navn
Vertskommune

Kommunal øyeblikkelig hjelp
Arendal kommune

Etablert

1. januar 2016

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Forslag til revidert samarbeidsavtale skal behandles i styret Østre
Agder høsten 2016 før politisk behandling i kommunene.

Om samarbeidet

Lovpålagt tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp. Har hittil vært
organisert i prosjekt.

Deltakere

Samarbeid mellom kommunene i Østre Agder: Arendal, Froland,
Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert ved kommunalsjef Aase S.
Hobbesland.

Rådmannens
vurdering

Nytt samarbeid.

Navn
Vertskommune

Østre Agder brannvesen
Arendal kommune

Etablert

1. januar 2008.

Hjemmel

Brann- og eksplosjonsvernvernloven § 9, fjerde ledd, og
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kommuneloven § 28-1b.
Samarbeidsavtale

Inngått i 2007.

Om samarbeidet

Se www.oabv.no. Inkluderer også deltakelse i
 Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning, Kommuneloven
§27, etablert 1997. Kommunene i tidligere Agder politidistrikt
 110 Sentralen Agder, Brann- og eksplosjonsvernloven § 16,
etablert 2004
Begge med Arendal som vertskommune, og gjelder samtlige
kommuner i Agder politidistrikt.

Deltakere

Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli.

Kommunens
representasjon

Rådmennene i deltakerkommunene møtes til et statusmøte om
fellesbrannvesenet hvert år innen utgangen av mai.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form.

Navn
Vertskommune

Østre Agder krisesenter
Arendal kommune

Etablert

1. desember 2010

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Ja. Vedtatt i Risør Bystyre 9. desember 2014, sak 84/10

Om samarbeidet

Se www.krisesenteret.no

Deltakere

Kommunene i Østre Agder

Kommunens
representasjon

Styret i Østre Agder (ordførerne) er samarbeidsutvalg.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form.

6.2.2 Vertskommune Gjerstad
Navn
Vertskommune

Barneverntjenesten Øst i Agder
Gjerstad kommune

Etablert

1. januar 2016

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Ja

Om samarbeidet

Se www.gjerstad.kommune.no
Bystyret vedtok 26. mai 2016 (PS 101/16) at Gjerstad kommune
som vertskommune for Barnevernstjenesten Øst i Agder inngår
avtale om felles Barnevernvakt med Arendal som vertskommune. I
samarbeid om Barnevernvakt inngår Arendal, samt Froland,
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner.

Deltakere

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner

Kommunens
representasjon

Rådmennene i deltakerkommunene har vært styringsgruppe i
etableringsfasen.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form. Samarbeidet er nytt,
og det må følges tett opp av de deltakende kommunene.
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6.2.3 Vertskommune Risør
Navn
Vertskommune

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
Risør kommune

Etablert

1. januar 2008

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Ja

Om samarbeidet

Se www.risor.kommune.no

Deltakere

Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommuner

Kommunens
representasjon

Risør er vertskommune. Det er et samarbeidsorgan med en
representant fra hver kommune, en fra de ansatte og en for brukerne
(skoler/barnehager). Representantene utpekes av rådmennene.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form.

6.2.4 Vertskommune Tvedestrand
Navn
Vertskommune

Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Tvedestrand kommune

Etablert

1. september 2006. Risør kommune ble med fra 1. april 2008.

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Avtale datert 1. april 2008

Om samarbeidet

Se www.tvedestrand.kommune.no

Deltakere

Åmli, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand kommuner.

Kommunens
representasjon

Det skal avholdes et samarbeidsmøte én gang i året.
Hver kommune skal peke ut en representant til dette møtet.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form.

Navn
Vertskommune

Kulturskolen Øst i Agder
Tvedestrand kommune

Etablert

1. januar 2013

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale
Om samarbeidet
Deltakere

Se www.kulturskolen.ostiagder.no
Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner.

Kommunens
representasjon

Rådmannsmøtet i Østregionen er koordinerende organ, blant annet i
forbindelse med budsjett.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form.

6.2.5 Vertskommune Vegårshei
Navn
Vertskommune

Den Digitale Østregionen, DDØ
Vegårshei kommune
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Etablert

1. september 2009

Hjemmel

Kommuneloven § 28-1b

Samarbeidsavtale

Ja

Om samarbeidet

Se www.vegarshei.kommune.no

Deltakere

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner

Kommunens
representasjon

Rådmennene i deltakerkommunene er styringsgruppe

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet videreføres i sin nåværende form. I den kommende
perioden er det sannsynlig at det vil bli vurdert om de to IKTsamarbeidene i Østre-Agder skal fusjonere til ett nytt selskap.

6.2.6 Vertskommune Åmli
Navn
Vertskommune

Klinisk veterinærvakt
Åmli kommune

Etablert

2008

Hjemmel

Dyrehelsepersonelloven

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei,
Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand og Birkenes

Formål

Sikre tilgang på veterinær til de som er husdyrproduksjon som næring
utover ordinær kontortid

Om samarbeidet

http://www.amli.kommune.no/tenester-a-a/naring/landbruk/dyrehelse/

Deltakere

Kommuner i Nedenes og Holt vaktområde: Åmli, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand og Birkenes

Kommunens
representasjon

Jordbrukssjef Liv Kirsten Eide.

Rådmannens
vurdering

Samarbeid er nødvendig for å sikre tilgang til veterinær utover ordinær
kontortid slik kommunen er pliktig til etter Dyrehelsepersonelloven. Ved
reforhandling av samarbeidsavtalen og ny runde med anbud legges saken
frem for politikerne.

6.3

INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)

Interkommunale selskaper (IKS)
Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan bare opprettes av kommuner,
fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Deltakerne har samlet sett et ubegrenset ansvar
for selskapets forpliktelser. Selskapets eierorgan og øverste myndighet er representantskapet. Deltakerne
skal opprette en skriftlig selskapsavtale.
Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder. Deltakerkommunene utøver eierstyring
gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet. Hver enkelt deltaker skal ha minst en representant
i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet.
Representantskapet velger også styret. Styret skal ha minst tre medlemmer, og omfattes av kravet om
balansert kjønnsrepresentasjon, det vil si minimum 40 % av hvert kjønn. Daglig leder eller medlemmer
av representantskapet kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet som eierorgan utøver kontroll over styret på flere måter:
• bestemmer sammensetningen av styret
• kan instruere styret og omgjøre beslutninger
• kan gjennom selskapsavtalen fastslå at nærmere angitte saker må godkjennes i representantskapet
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Navn
Org.nr.

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat
987 993 766 www.temark.no

Etablert

8. februar 2005. Risør kommune gikk med i 2014.

Selskapsform

Interkommunalt selskap

Formål

Kontrollutvalgssekretariatets oppgaver er å bistå kontrollutvalgene
med:
 Saksbehandle saker til behandling i kontrollutvalget
 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
 Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 Videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
 Bistå ved valg av revisjonsordning
 Håndtere kontrollutvalgenes arkiver
 Ansvar for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter
i utvalgene.

Kommunens
eierandel

17 kommuner i Telemark, 10 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder samt
alle de tre fylkeskommunene er deleiere.

Øverste myndighet

Representantskapet med 1 medlem fra samtlige eiere.

Styre – styreleder

Styremedlemmene velges av representantskapet. Styremedlemmene
skal fortrinnsvis velges blant styremedlemmene i KS Agder og KS
Telemark. Styret består av 3 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Styreleder er Jørund Arne Ruud.

Kommunens
representasjon

Bystyret har valgt ordfører Per Kr. Lunden (Ap) til
representantskapet med varaordfører Steinar Johansen (Krf) som
vararepresentant.

Rådmannens
vurdering

Medlemskapet opprettholdes

Navn
Org.nr.

Aust-Agder Revisjon IKS (tidligere Arendal Revisjonsdistrikt
IKS)
971 328 452 www.ariks.no

Etablert

Etablert i 1992. Senere utvidet til å omfatte 10 kommuner. Siste
utvidelse og vedtak om selskapsavtale høsten 2003.

Selskapsform

Interkommunalt selskap.

Formål

Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende
kommuner i henhold til kommunelovens § 78 og tilhørende
forskrifter om revisjon og kontrollutvalg, kommunale foretak og
interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i.

Kommunens
eierandel

9,5 %. Øvrige eiere er kommunene Arendal (største eier med 36 %),
Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Tvedestrand,
Vegårshei og Åmli. Fra 1.1.2016 har Aust-Agder Fylkeskommune
en eierandel på 29,0 %. I forbindelse med denne endringen i
eierskapet endret selskapet navn fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS
til Aust-Agder Revisjon IKS. Representantskapet fastsetter bl.a.
budsjetter som innebærer fordeling av utgifter på den enkelte
kommune. Deltakerkommunene skal ikke gjøre innskudd i
virksomheten ut over ordinært driftstilskudd, jfr. § 10.

Øverste myndighet

Representantskapet med 13 medlemmer (3 fra Arendal, 2 fra
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Grimstad og 1 fra hver av de øvrige eiere)
Styre – styreleder

Styret består av 5 medlemmer. Styreleder er Marianne Twedt Berli.

Kommunens
representasjon

I det utfyllende reglementet for kontrollutvalget heter det at bystyret
skal velge en representant til representantskapet blant
kontrollutvalgets medlemmer. Dette har vært kontrollutvalgets leder
og nestleder. Kontrollutvalget 2016: Per Anders Østerholt (H)
(leder) Rune Hansen (MDG) (nestleder).

Rådmannens
vurdering

Eierskapet opprettholdes

Navn
Org.nr.

Aust-Agder museum og arkiv IKS avd. KUBEN (tidligere AustAgder kulturhistoriske senter IKS)
986 088 695 www.aaks.no

Etablert

Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) ble etablert i 2003 ved at
Aust-Agder-Museet, Aust-Agder-Arkivet og Aust-Agder
museumstjeneste ble slått sammen til en institusjon. Fra 01.01.15 ble
AAks IKS ble videreført med nytt navn, Aust-Agder museum og
arkiv IKS.

Selskapsform

Interkommunalt selskap

Formål

Aust- Agder museum og arkiv skal arbeide for at verdifulle
gjenstander, arkiver og andre informasjonsbærere av historisk og
administrativ verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort tilgjengelig
for allmennhetens bruk, forskning og for kulturelle og administrative
formål. Aust- Agder museum og arkiv skal aktivt formidle
institusjonens og avtalepartenes samlinger slik ar det fremmer
innbyggernes velferd og demokratiske rettigheter.
De museumsfaglige oppgaver skal utføres i tråd med International
Council of Museums (ICOM’s) etiske retningslinjer og i tråd med
nasjonale føringer.
De arkivfaglige oppgavene skal utføres i tråd med hevdvunne
arkivfaglige prinsipper, etter International Council on Archives
(ICA’s) yrkesetiske retningslinjer og ifølge lovverk, forskrifter og
bestemmelser.
Aust–Agder museum og arkiv skal:
Aust-Agders kultur og historie.
- og arkivfaglige kompetansen
innenfor det samlende kulturhistoriske og administrative
oppgavefeltet i Aust-Agder.
strativ kompetanse
ved lokale museer og samlinger.
Aust-Agder museum og arkiv har anledning til å påta seg betalte
oppdrag for offentlige og private organer, og kan også administrere
eksternt finansierte prosjekter innenfor sitt arbeidsfelt.

Kommunens
eierandel

Aust-Agder fylkeskommune har 42 % av andelene, Arendal
kommune 32 % og de øvrige 14 kommunene i Aust-Agder 0,93 %
hver. De deltakende kommuner og fylkeskommunen yter årlig
tilskudd til selskapets drift. Beløpets størrelse beregnes og fastsettes
av representantskapet i forbindelse med behandling av selskapets
årsbudsjett. Aust- Agder fylkeskommune 42 %, Arendal kommune
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32 % og øvrige kommuner 1,86 % hver. Kommunene har fullt
deltageransvar og må bidra med årlige innskudd.
Øverste myndighet
Styre – styreleder

Representantskapet med 16 medlemmer (1 fra hver deltaker)
Styret består av 7 medlemmer. Styreleder er Per Norstrøm.

Kommunens
representasjon

Ordfører Per Kristian Lunden er kommunens representant i
representantskapet med varaordfører Elen R. Lauvhjell som
vararepresentant.
Risør kommune har ingen styremedlemmer.

Rådmannens
vurdering

Kravene til forsvarlig arkivering for saksbehandling og kommunens
dokumenter ivaretas best gjennom en felles løsning med flere.
Medlemskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS opprettholdes.

6.4

SAMVIRKEFORETAK (SA)

Samvirkeforetak
Kommuner kan delta i samvirkeforetak. Et samvirkeforetak er ikke et selskap. Samvirkeforetak har
medlemmer, men ikke eiere, og styres av de som handler med foretaket og som dermed har direkte nytte
av den virksomhet som drives. Samvirkeforetak har ikke fritt omsettelige eierandeler og kan følgelig
ikke kjøpes opp. På årsmøtet – samvirkets øverste organ – fattes beslutninger som hovedregel ut fra
prinsippet om ett medlem, én stemme. Det er lov om samvirkeforetak (samvirkelova) av 29. juni 2007 nr.
81 som regulerer denne organisasjonsformen.
Navn
Org.nr.

AT Skog SA (tidligere AT Skog BA)
989 086 642 www.atskog.no

Etablert

22. november 2005

Selskapsform

Samvirkeforetak (Andelslag til 2013)

Formål

AT Skog SAs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å
sikre best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer. Dette
gjøres ved å:
 Omsette andelseiernes tømmer og sikre best mulig pris og
avsetning samt utvikle produkter og omsetningsformer
 La andelseierne ta del i den verdiutvikling som AT Skog BAs
kapital får, gjennom eierskap og kapitalforvaltning
 Tilby andelseierne best mulig markedstilpassede skog- og
utmarkstjenester og medvirke til skogfaglig utviklingsarbeid
innen organisasjonen
 Drive en næringspolitikk som trygger privat eiendomsrett
gjennom aktiv næringsutøvelse i skog og utmark
 Arbeide for god forståelse for en bærekraftig og framtidsrettet
skog- og utmarksnæring.
Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige
skogeierandelslag tilsluttet Norges Skogeierforbund.

Andeler

Varierer noe, normalt til en samlet verdi av ca. kr 150 000 000

Kommunens
eierandel

9 andeler à kr. 1900. i 2016 2000 dekar skog (gårdsnummer 13,
bruksnummer 2). Det er i alt 47 kommuner i Agder og Telemark
som er medlemmer.
Eierandelene i AT Skog SA har sin opprinnelse fra 2006 da
skogeierforeningene gikk fra å være medlemsorganisasjoner til å bli
andelslag. I denne prosessen skulle deler av skogeierlagenes
grunnfond individualiseres. Medlemmene fikk andeler etter
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størrelsen på eiendommene. AT Skog har totalt ca. 7 800 eiere som
også er medlemmer i 54 skogeierlag.
Det er representantskapsmøtet som hvert år avgjør hvordan
overskuddet i laget skal disponeres. Det er imidlertid gitt at det skal
utbetales en avkastning på andelskapitalen som minst tilsvarer vanlig
bankrente. Øvrige utbetalinger er så langt lagt på
tømmeromsetningen og ikke på andelene.
Øverste myndighet

Årsmøtet

Styret

Styret består av 7 medlemmer. Styreleder er Olav Veum.

Kommunens
representasjon

Ordfører er kommunens representant på årsmøtet.
Risør kommune er ikke representert i styret.

Rådmannens
vurdering

Eierandelen i AT Skog SA opprettholdes.

Navn
Org.nr.

Biblioteksentralen SA (tidligere Biblioteksentralen AL)
910 568 183 www.bibsent.no

Etablert

Etablert i 1902 under navnet Folkeboksamlingenes Ekspedisjon.
Biblioteksentralen etablert i 1952.

Selskapsform

Samvirkeforetak (tidligere Andelslag)

Formål

Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være et serviceorgan for
alle typer offentlige bibliotek.
Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av
produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. I tillegg
kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det
formål å betjene det totale bok-, informasjons- og
kunnskapsmarkedet.
Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske
prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og
utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes interesser ivaretas på
beste måte. Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg
selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for
medlemmene, jf. § 15.

Andeler

Samlet antall andeler i 2015 var 3 295

Kommunens
eierandel

Risør kommune har 6 andeler á kr 300. 425 kommuner har til
sammen 87 % av eierandelene, i tillegg til 14 fylkeskommuner,
Kommunens Sentralforbund (2 %) og Norsk Bibliotekforening (0,3
%).

Øverste myndighet

Årsmøtet

Styret

Ordfører er kommunens representant på årsmøtet.
Styret består av 7 medlemmer. Styreleder er Siri Austeng.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er ikke representert i styret.

Rådmannens
vurdering

Medlemskapet opprettholdes.

6.5
Aksjeselskap (AS)

AKSJESELSKAP (AS)
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Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og
fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko
for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom
generalforsamlingen, utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom
vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret
og daglig leder. Det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og daglig leder.
Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor
rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet.
Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.
Navn
Org.nr.

Agder Energi AS
981 952 324 www.ae.no

Etablert

14. april 2000

Selskapsform

Aksjeselskap.

Formål

Å bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning og utnytte
lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og
infrastruktur.

Visjon

Vi vil møte verdens behov for renere energi

Eierstrategi

I 2008/2009 utarbeidet eierkommunene en felles eierskapsmelding,
som blant annet klargjorde at kommunene ønsket et spisset Agder
Energi med tung fokus på å utnytte sine potensialer, særlig
innenfor vannkraft. Kommunene definerte seg her som “strategiske
eiere”, og skal utøve et aktivt eierskap i et langsiktig perspektiv.

Aksjekapital

Samlet kr 2 025 000 000.
Verdien av selskapet er langt høyere enn det kommunens
balanseførte verdi viser. En verdiberegning utført i 2015 synliggjør
en beregnet verdi på kr 19, 5 milliarder.
Kommunen får årlig utbytte, avhengig av selskapets resultat. I mai
2015 besluttet eierne følgende modell og utbyttepolitikk for
perioden frem til 2018: utbytteutbetaling av et samlet beløp på 400
mill. kroner + 60 % av et ev. overskytende beløp av selskapets
overskudd.
Agderkommunene har samlet aksjemajoritet på 54,5 % og vedtar
jevnlig viljeserklæring, oftest for en 3-årsperiode, om ikke å selge
aksjer. Våren 2015 ble det utarbeidet forslag om ny viljeserklæring,
med varighet i 3 nye år, fra juni 2015 til juni 2018. Risør kommune
tiltrådte viljeserklæringen 26. mars 2015 (PS 50/15).
For å tilrettelegge for bedre informasjon og større kunnskap
utarbeides det etter hvert eiermøte elektroniske informasjonsskriv
som sendes ut til alle by- og kommunestyrerepresentanter i
eierkommunene. I tillegg har arbeidsutvalget opprettet
internettsiden www.agdereierne.no – sidene oppdateres forløpende
med informasjon om aktuelle saker, presentasjoner, møtereferater
m.m.
I perioden har eierkommunene vurdert nedskriving av
egenkapitalen i selskapet og vedtatt ny utbyttepolitikk. De siste
årene har selskapet levert svært gode resultater og høyt utbytte til
eierne. Det kan ikke påregnes videre vekst i utbyttenivå, og dette
bør en være oppmerksom på i kommende budsjettprosesser.

Kommunens

1,17 %
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eierandel

De 30 kommunene på Agder eier til sammen 54,475 %. Statkraft
Regional Holding AS eier de resterende 45,525 %.
Se også www.agdereierne.no

Øverste myndighet

Generalforsamling. Bedriftsforsamling (5 representanter fra Agdereierne, 5 fra Statkraft og 5 fra de ansatte)

Styre – styreleder

Styret består av 4 representanter fra Agder-eierne, 4 fra Statkraft og
4 fra de ansatte. Styreleder er Lars Erik Torjussen.

Kommunens
representasjon

Bystyret har for perioden 2015 – 2019 valgt ordfører Per Kristian
Lunden (Ap) som kommunens representant til eiermøtet med
varaordfører Steinar Johansen (Krf) som vararepresentant.
Per Kristian Lunden er vararepresentant til Agdereiernes
arbeidsutvalg. Per Kristian Lunden er også vararepresentant i
bedriftsforsamlingen.

Rådmannens
vurdering

Kommunene på Agder bør så langt det lar seg gjøre søke å
opprettholde aksjemajoriteten i selskapet. Skulle den situasjonen
oppstå at kommunene fikk en aksjeandel på under 50 %, antas
verdien for kommunene av å sitte som eiere å falle, og da bør
kommunens eierskap tas opp til vurdering.

Navn
Org.nr.

Aust-Agder Næringsselskap AS
929 263 162 www.aans.no

Etablert

18. april 1980

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Selskapets formål er å fremme industrireising og annen
næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme
arbeidsplasser under henvisning til den til enhver tid gjeldende
fylkesplan for Aust-Agder.
Næringsselskapets virksomhet konsentreres til tegning av
aksjekapital i eiendoms- og driftsselskap samt bygging av
næringsbygg for utleie og/eller salg.
Næringsselskapet kan også delta i andre selskaper hvor
eierrettigheten til kapitalinnskuddet opprettholdes.
Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap.
Næringsselskapet kan arrangere fagseminarer og studiereiser.
Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne
økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme
selskapets formål.

Aksjekapital

Samlet kr 3 042 000
Næringsselskapet er et fylkeskommunalt styrt selskap opprettet
med midler fra konsesjonskraft. Kommunene gikk i sin tid også
inn med aksjekapital sammen med en del større private banker og
bedrifter. Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 33 %
privat. Selskapet skal i første rekke bidra til medfinansiering av
næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme
arbeidsplasser.
Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål. Eventuelt
overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Selskapet
kan investere i de fleste typer virksomheter og bransjer.
Forutsetningen er at pengene er med på å sikre eller skape
arbeidsplasser, at selskapene det investeres i har en reell mulighet
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for utvikling, og at det gir positive ringvirkninger for regionen.
Selskapet investerer ikke i forsikring, finansiering,
rederivirksomhet, olje- og gassutvinning, offentlig forvaltning eller
ordinær handelsvirksomhet.
Selskapet får hvert år tilført midler fra fylkeskommunens
konsesjonskraftpenger
Kommunens
eierandel

0,98 %

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av 9 medlemmer. Styreleder er Arne Thomassen.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap), men ikke i styret.

Rådmannens
vurdering

Selskapet har hatt og vil fortsatt ha vesentlig betydning for å få i
gang næringsvirksomhet i kommunen. Eierskapet opprettholdes og
virksomheten videreføres slik det nå drives.

Navn
Org.nr.

Durapart AS
924 266 287

Etablert

Durapart ble etablert under navnet Agderprodukter AS i 1971.
Agderprodukter endret navn til Durapart AS fra 1. januar 2000.

Selskapsform

Aksjeselskap

Om selskapet

Se www.durapart.no

Formål

Durapart A/S har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og
annen virksomhet som kan øke muligheten for sysselsetting av
yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, - fortrinnsvis fra AustAgder fylke.

Aksjekapital

Samlet kr 5 747 500
Durapart er en arbeidsmarkedsbedrift (tidligere kalt vernet bedrift)
med hovedanlegg på Krøgenes ved Arendal, og med filial på
Akland ved Risør. Bedriften gir tilbud om arbeidstrening for
grupper av arbeidstakere som ellers har vansker med å få seg jobb
på ordinær måte. Det kan være personer med fysisk eller psykisk
funksjonshemming, flyktninger, langtids sosialhjelpsmottakere
eller mennesker på attføring.
I den grad kommunen benytter seg av det tilbudet bedriften gir, for
eksempel gjennom flyktningetjenesten eller NAV, må kommunen
betale en egenandel for tilbudet.
Kommunens deltakelse i selskapet er rent politisk, og var i sin tid
et kommunalt bidrag for å få et slikt arbeidstreningstilbud opp og
stå. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Det kan heller ikke
gjøres noen form for kapitaluttak til eierne.
Durapart er svært opptatt av kvalitet i alle ledd, selskapet har flere
ISO-sertifiseringer og har også blitt tildelt europeisk kvalitetsmerke
innen rehabilitering.

Kommunens
eierandel

Risør kommune er tredje største aksjonær med 12,01 %. Arendal
kommune er flertallsaksjonær med 56,11 % av aksjene, og har
således full styring etter aksjelovens bestemmelser.

Øverste myndighet

Generalforsamling
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Styre – styreleder

Styret består av 7 medlemmer. Styreleder er Tormod Vågsnes.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap) og i styret ved Torhild Karoline Gregersen
(Ap) og Mona Kristine Stray Rambo (H) som 1. vara.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

Fiskerihavna Risør AS
980 638 901

Etablert

27. januar 1999

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Selskapet har som formål bygging av næringsbygg for fiskemottak
for utleie og/eller salg og andre formål som naturlig faller sammen
med dette.

Eiere

Risør kommune (46,67 %), Aust-Agder Næringsselskap AS (40
%) og Ræginvest AS (13,33 %).

Kommunens
eierandel

46,67 %

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av en representant fra hver av eierne. Styreleder er
Kjell-Arild Gløtheim Tøfte.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap) og i styret ved Ragni MacQueen Leifson
(Ap).

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

Lisand AS
955 499 131

Etablert

17. november 1989

Selskapsform

Aksjeselskap

Om selskapet

Se www.lisand.no

Formål

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av
arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut
av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften
skal dekke markedsbehovet innen nevnte områder.
Bedriften skal tilby varig tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det
primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming,
basert på behovet fra eierkommunene innenfor gitte rammer fra
NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som er
hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Aksjekapital

Samlet kr 200 000
Lisand Industrier har tilhold på Bergsmyr i Tvedestrand. Selskapet
er en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser, på linje med
Durapart AS, men har i utgangspunktet en annen klientgruppe som
målsetting. Bedriften ble i første rekke etablert for at de deltakende
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kommuner kunne ha et dagtilbud til psykisk utviklingshemmede
som kommunene hadde ansvar for.
Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål. Eventuelt
overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Det utdeles
ikke utbytte fra selskapet. Det kan ikke gjøres noen form for
kapitaluttak til eierne.
Kommunens
eierandel

Kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei eier hver
25 % av aksjene.

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av fem representanter: herunder en fra hver av de fire
kommunene og en representant fra de ansatte.
Styreleder er Ole Jørgen Olsen.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap) og i styret ved kommunalsjef Aase S.
Hobbesland (nestleder) og Steinar Gundersen (V) som vara.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

Moland Biovarme AS
995 574 330

Etablert

4. mars 2010

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Har blant annet “framstilling/salg av fornybar varme basert på
bioenergi” som formål.

Aksjekapital

4 410 000

Eiere

De største aksjonærene er AT Biovarme AS (37,41 %) og AustAgder Næringsselskap AS (20,41 %).

Kommunens
eierandel

11,34 %

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av 5 medlemmer. Styreleder er Aasulv Løvdal.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap), og i styret ved næringssjef Kamilla Solheim.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

Risør By AS
915 820 395 http://risorby.no/

Etablert

18. mai 2015

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Risør by AS skal være det selskapet som best kan være pådriver
for og gjennomføre arrangementer og oppdrag for næringsliv og
kommune hvor positivt fokus på Risør sentrum er formålet.
Selskapet skal være en viktig og tydelig aktør som bidrar den
positive utviklingen i byen vår.
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Risør by AS arbeider for å vitalisere Risør sentrum ved å utvikle
og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker
Risørs attraktivitet innen kommersielle og kulturelle tilbud.
Det overordnede målet for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar
til en positiv utvikling av byens sentrum primært og kommunen for
øvrig sekundært. Dette med grunnlag i at økt etterspørsel (handel,
service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) bidrar
til økt verdiskapning for selskapets aksjonærer.
Aksjekapital

A-aksjene ble tegnet til kurs kr.1,00 pr aksje, samt en overkurs på
kr.60,00 pr aksje. Total anskaffelseskostnad for 49.350 aksjer
pålydende kr.61,00 pr stykk, ble dermed totalt kr. 3.010.350,00.
Som aksjonær i aksjeklasse A har Risør kommune ingen
forpliktelser til å betale årlige tilskudd til Selskapet de tre første
driftsår, og tidligst i 2019. Etter evaluering av selskapets drift de
første 3 årene og en vurdering av behov for markedsbidrag, vil
tilskuddet som ytes i denne aksjeklassen (A) fra tidligst 2019,
begrenses oppad til 50 % av selskapets totale markedsbidrag per
driftsår. Markedsbidraget defineres i denne sammenheng som
tilskuddet fra samtlige aksjonærer i aksjeklasse A og B.
Vedtatt i bystyret 30. april 2015(PS 59/15)

Kommunens
eierandel

32,90 %. Den største eieren er Risør kommune (32,90%).

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av 6 medlemmer. Styreleder er Dag Olav Hødnebø.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap), og i styret ved Kai Strat og næringssjef
Kamilla Solheim.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA)
877 540 332 www.rta.no

Etablert

13. mars 1997

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Å ivareta kommunens totale renovasjonsbehov, samt å anlegge og
drive felles interkommunale mottak og behandlingsanlegg.
Selskapet skal drive informasjon, koordinering, rådgivning,
saksbehandling og tilrettelegging av forhold vedrørende
avfallsbehandling, samt innkreving av avgift. Selskapet kan også
utføre slike tjenester utenfor sitt geografiske ansvarsområde.
Selskapet avgjør til enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som kan
mottas ved anleggene og fastsetter vilkår for mottaket i samsvar
med gitte konsesjoner.
Selskapet skal engasjere seg i generell heving av miljøarbeidet i
regionen. Selskapet kan være deltaker i andre selskaper relatert til
avfallsbehandling.
Risør kommune er via RTA AS deleier i Returkraft AS, 991
590 463, www.returkraft.no. Formål: Mottak og behandling av
husholdningsavfall basert på tildelt enerett i samsvar med
selvkostprinsippet. Selskapets virksomhet er drift av
avfallsforbrenningsanlegg for produksjon og salg av fornybar
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energi i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Styret består av 5
medlemmer. Styreleder er Ole Petter Krabberød.
Aksjekapital

Samlet kr 1 000 000.
RTA AS har kontor og avfallsplass på Hestemyr i Risør. Selskapet
ble stiftet i forbindelse med økte forskriftskrav til kommunene om
behandling av forbruksavfall. Selskapet fakturerer
renovasjonsavgift direkte for kommunene.
Selskapet gikk i 2009 inn på eiersiden i Returkraft AS med en
eierandel på 8,145 %. RTA sto for noen år siden foran store
investeringer, og for å sikre rimeligere lånebetingelser ba selskapet
eierkommunene om å stille kommunal lånegaranti på totalt inntil
30 millioner. Pr 31.12.15 er det brukt 19 millioner av disse.
Ordførerne i eierkommunene utgjør valgkomite til styret.

Kommunens
eierandel

40,5 %, Gjerstad 14,7, Tvedestrand 34,0 og Vegårshei 10,8 %.

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av en representant for hver av de fire kommunene
samt en representant fra de ansatte. Styreleder er Oddvar Voje
Eikeland

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap), og i styret ved Stian Lund (V) og Mona
Kristine Stray Rambo (H) som varamedlem.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

Søndeled Bygg AS
932 818 876

Etablert

28. april 1980

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Har “bygging og drift av forretningsgård på Sagtomta på
Søndeled” som formål.

Aksjekapital

3 000 000

Kommunens
eierandel

De største aksjonærene er Risør kommune (33 %) og Sparebanken
Sør (29 %). Etter vedtektene kan ingen eie mer enn 33 % av
aksjene.

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av 4 medlemmer. Styreleder er Olav Per Wormli.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap), og i styret ved samfunnsplanlegger Sigrid
Hellerdal Garthe og ved næringssjef Kamilla Solheim som
varamedlem.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

Navn
Org.nr.

USUS AS (tidligere Visitsørlandet AS)
993 995 282 www.visitsorlandet.com
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Etablert

19. mars 2009

Selskapsform

Aksjeselskap

Formål

Selskapets formål er å være den ledende innovasjonspartneren for
reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen. Selskapet skal arbeide i et
gjensidig forpliktende samarbeid med reiseliv, kultur og
opplevelsesnæringen.
Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet er ikke opprettet
med sikte på å gi økonomisk overskudd til eierne og det skal ikke
utbetales utbytte til eierne. Eventuelt overskudd skal benyttes til å
fremme selskapets formål.
Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap.

Aksjekapital

4 680 000

Kommunens
eierandel

0,9 %. De største aksjonærene er Aust-Agder fylkeskommune og
Vest-Agder fylkeskommune (begge 26,7 %).

Øverste myndighet

Generalforsamling

Styre – styreleder

Styret består av 7 medlemmer. Styreleder er Knut V. Dannevig.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i generalforsamlingen ved ordfører
Per Kr. Lunden (Ap), men ikke i styret.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt eierskap i selskapet.

6.6

STIFTELSER

Stiftelser
Kommuner og fylkeskommuner kan opprette stiftelser. En stiftelse er et selvstendig rettssubjekt. Som
stifter av en stiftelse kan kommunen verken utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på
andel i stiftelsens overskudd (ta utbytte). Stifterne kan ikke løse opp stiftelsen. Stiftelse er bare en
hensiktsmessig organisasjonsform der det er ønske om å gjøre virksomheten helt uavhengig av
kommunen. Det er lov om stiftelser (stiftelsesloven) av 15. juni 2001 nr. 59 som regulerer denne
organisasjonsformen.
Navn
Org.nr.

Abelsenteret
983 438 865

Etablert

23. februar 2001

Selskapsform

Stiftelse

Fomål








Aktivt å påvirke til å øke samfunnets og
undervisningsinstitusjonenes interesse for realfag.
Gjennom samarbeid med brukere og samarbeidende forskere
formidle informasjon om undervisningsmetoder og
forskningsresultater innen senterets fagområder, og å bidra til at
disse blir nyttiggjort i samfunnet.
Å opprette og drive et senter for matematiske fag, naturfag
informasjonsvitenskap og tilgrensende fagområder i Gjerstad,
med følgende aktiviteter:forskning, etter- og videreutdanning,
seminarer og fagkurs.
Å utvikle AbelSenteret til et tverrvitenskapelig senter, der
forskning og vitenskapelige erkjennelser går hånd i hånd med
folkeopplysning. AbelSenteret vil derfor også være aktivt i
fagfeltet mellom naturvitenskap, samfunns- og humanvitenskap.
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Øverste myndighet

Styret består av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer.
Styreleder er Kjell Wedø.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert i styret ved kommunalsjef Inger
Bømark Lunde

Rådmannens
vurdering

Kommunen opprettholder sitt medlemskap

Navn
Org.nr.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
886 212 062 www.aaukf.no

Etablert

8. september 2003

Selskapsform

Stiftelse

Formål

Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i
Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode
levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i
Agder.
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse
samt å anvende dette til nyttige formål.
Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner
og andre.
Med institusjon menes offentlige eller private
forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over
videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak.
De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle
kunnskap og kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens
egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.
Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons
ordinære drift.

Stiftelseskapital

Samlet kapital var 417 400 000.- ved utgangen av 2015.
Grunnkapitalen forvaltes profesjonelt, og både offentlige og private
organisasjoner kan søke kompetansemidler av fondets årlige
avkastning. Tildeling foregår etter søknad med frist 15. oktober
hvert år.

Kommunens bidrag

Risør kommune har skutt inn kr 2 000 000.
Største innskudd har Arendal kommune med kr 120 000 000.
Fondet ble stiftet med penger kommunene fikk gjennom salg av
aksjer i Agder Energi.

Øverste myndighet

Rådsforsamlingen i Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
består av en representant med personlig vararepresentant fra hver av
stifterne valgt for hver kommunestyreperiode.
Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder
og valgkomite på 3 medlemmer til å forberede valgene.
Rådsforsamlingen kan avsette styret. Rådsforsamlingen skal
fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal velge revisor.
Rådsforsamlingen skal gis anledning til å avgi uttalelse ved
omdanning av stiftelsen.
Styret består av 7 medlemmer, og 7 varamedlemmer i rekke.
Styreleder er Morten Kraft, nestleder Helle Stalleland.

Kommunens

Ordfører er kommunens representant i Rådsforsamlingen.
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representasjon

Risør kommune er ikke representert i styret.

Rådmannens
vurdering

Kommunen beholder sitt medlemsskap i fondet.

Navn
Org.nr.

Kunstbyen Risør
977 257 883

Etablert

12. oktober 1990

Selskapsform

Stiftelse

Formål

Stiftelsens formål er å forestå etableringen og driften av Risør
Kunstsenter i tråd med målsettingen i prosjektbeskrivelsen
Kunstbyen Risør, og legge til rette for andres næringsvirksomhet.

Stiftelseskapital

Stiftelsen ble opprettet med følgende innskytere i stiftelseskapitalen:
Aust-Agder Næringsselskap AS (kr 300 000), Risør kommune (kr
300 000), Gjerstad kommune (kr 50 000) og SIVA (kr 50 000).

Øverste myndighet

Styret består av 5 medlemmer. Styreleder er Jorunn Bøe.

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert med kultursjef Jorunn Bøe som
styreleder, næringssjef Kamilla Solheim som nestleder,
bibliotekssjef Eva Christensen og leder Risør frivilligsentral Marita
Thomseth som styremedlemmer.

Rådmannens
vurdering

Stiftelsen Kunstbyen Risør er en paraplyorganisasjon for festivalene
og den profesjonelle kunstsatsingen, spesielt Risør Kunstpark. Det
er for tiden ingen aktivitet i stiftelsen.

Navn
Org.nr.

Risør Akvarium
977 389 410 www.risorakvarium.no

Stiftet

21. mars 1997

Selskapsform

Stiftelse

Formål

Risør Akvarium er en selveiende institusjon som er opprettet av
Risør kommune og har som formål å ivareta og drive sjøakvarium
med publikumsbesøk, informasjonsvirksomhet til skoler og
institusjoner samt kunne være feltbase i marinbiologisk
forskervirksomhet.

Stiftelseskapital

Festekontrakten til bygningen gir Stiftelsen Risør Akvarium
bruksrett til bygget, og er uoppsigelig. Grunnkapitalen var på kr.
2.200.000.- som representerte bygningen i Strandgaten 14. I dette
beløpet var kr. 1.000.000.-, en gave til Risør kommune fra Thomas
Thiis-Evensen.
Billettinntekter er hovedinntekten til Risør Akvarium. Kommunalt
driftstilskudd er også blitt innvilget, og har de siste årene vært et fast
tilskudd. I tillegg har både DNB ved Sparebankstiftelsen og
Sparebanken Sør gitt støtte i årenes løp. Dette er midler som i sin
helhet har gått til utbygging og kvalitetshevelse av Risør Akvarium.
Også andre har bistått og bistår med dugnad, gaver og bistand på
ulike hold.

Kommunens
bidrag

Grunnkapital på kr 2 200 000 og kommunale driftstilskudd.

Øverste myndighet

Styre består av styreleder og fire styremedlemmer, og oppnevnes av
oppretteren Risør Kommune ved ordfører. Styreleder er Gerd
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Langmyr.
Kommunens
representasjon

Styret består av Gerd Langmyr, Jan Morten Homme, Tore Skarvang,
Erik Hageli Henriksen og Cathrine Coucheron Berli.

Rådmannens
vurdering

Kommunen opprettholder sitt eierskap.

Navn
Org.nr.

Risør Kystkultursenter
914 871 638

Etablert

7. januar 2015

Selskapsform

Stiftelse

Formål

Drive et regionalt senter for fartøyvern og trebåtbygging med et
spesielt ansvar for fagopplæring innen trebåtbygging. Stiftelsen
Risør Kystkultursenter skal være en aktiv båteier og båtbruker
gjennom å erverve seg verneverdige bruksfartøyer som har lokal
forankring.
Stiftelsen Risør Kystkultursenter skal samle, registrere, bevare og
formidle Risørs maritime kulturarv. Kystkultursenteret har et
regionalt ansvar for å formidle trebåtens historie og et lokalt ansvar
for å synliggjøre hvordan kystkulturen har preget Risør kommune
kulturelt, sosialt og økonomisk. Kystkultursenteret har et spesielt
ansvar for å ordne, bevare og formidle arkivene etter båtbyggeriene
på Moen. Stiftelsen Risør Kystkultursenter skal aktivt delta i
regionale og nasjonale maritime museumsnettverk.
Kystkultursenteret skal være en naturlig samarbeidspartner for de
lokale maritime lagene og foreningene.
Risør kystkultursenter er en ideell stiftelse med ikke erverv som
formål.

Øverste myndighet

Styret består av 3 medlemmer. Styreleder er Ole Jacob Broch.

Kommunens
representasjon

Bystyret valgte i 2015 Torhild K. Gregersen (Ap) som representant
til styret.

Rådmannens
vurdering

Da Moen Båtbyggerier ønsket å skille ut deler av driften til et senter
hvor kystkultur, spesielt hvor båtbyggertradisjoner gjennom aktiv
nybygging og istandsetting av trebåter, sammen med arkiver av
originale båttegninger blir synliggjort for publikum, ble Risør
Kystkultursenter stiftet. Stiftelsen Risør Kystkultursenter er en
viktig del av Risør kommunes nye museumssatsing.

Navn
Org.nr.

Skagerak Boligstiftelse
971 109 939 www.konvoibyen.com

Etablert

Stiftelsen ble opprettet i 1968 av Risør kommune og
”Krigsseilerstiftelsen”

Selskapsform

Stiftelse

Formål

Utleie av egen fast eiendom

Øverste myndighet

Styret består av 5 medlemmer. Styreleder er Per Anders Østerholt.

Kommunens
representasjon

Bystyret velger fem styremedlemmer med vara for to år av gangen.
Styret 2015-17 er Per Anders Østerholt (leder), Halvor Skåli, Hanne
Kraft-Johanssen, Wivi Garthe og Svein Erik Olsen.
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Rådmannens
vurdering

Eierskapet videreføres.

Navn
Org.nr.

Stiftelse for sosialt vanskeligstilte i Risør kommune
877 112 942

Etablert

1. januar 1993

Selskapsform

Stiftelse

Formål

Fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål

Øverste myndighet

Styret består av 3 medlemmer. Styreleder er ordfører Per Kristian
Lunden (Ap).

Kommunens
representasjon

Risør kommune er representert ved ordfører Per Kristian Lunden
(Ap) og leder NAV Risør Hege Kristin Kirkhusmo

Rådmannens
vurdering

Eierskapet videreføres

6.7 ANDRE SAMARBEID
I tillegg til det som er nevnt over, er det opprettet og opprettes det mer eller mindre
varige samarbeidsløsninger, hvor kommunen betaler inn en årlig deltakeravgift,
eller en avgift for en avgrenset periode.
Navn
Adresse

Digitale DistriktsAgder (DDA)

Etablert

2006

Om samarbeidet

Prosjektet sin visjon er å gi bredbånd til alle fastboende på Agder og
bedre mobildekningen i kommunene på Agder.

Deltakere

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og 21 kommuner i de to
fylkene.

Kommunens
representasjon

Styringsgruppen for prosjektet har representanter fra de to
fylkeskommunene, og rådmenn representerer hver av regionene Det
Digitale Setesdal, Det Digitale Vestre Agder, Den Digitale
Østregionen, Knutepunkt Sørlandet og kommunene i IKT-Agder.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet fortsetter

Navn
Org.nr.

KLP – Kommunal Landspensjonskasse

Selskapsform

KLP er organisert som et konsern, med mange datterselskaper. I
2009 overtok KLP Kommunekreditt.

Om selskapet

I tillegg til å være kommunens pensjonsleverandør, tilbyr KLP nå
også forsikrings- og banktjenester til ansatte i kommunene.

Formål

Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for
tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller
gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og
forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet
som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver
annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper,
herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.
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Eiere Kommunens
eierandel

KLP er et gjensidig eid selskap, der kommunen er både eier og
kunde. KLP forvalter de midler kommunen hvert år setter av til
framtidige pensjonsforpliktelser, samt står for den tekniske
utbetalingen av de oppståtte pensjoner.
- de framtidige pensjonsforpliktelsene utgjør nå kr 247 770 214.
Lærere er her unntatt da de har pensjon i Statens pensjonskasse.
- egenkapitalinnskuddet er på kr 5 027 192
- kommunens pensjonsmidler, som KLP forvalter, er på kr 223 011
634 ved årsskiftet 31.12.15.
SPK
- de framtidige pensjonsforpliktelsene utgjør nå kr 38 310 834
- kommunens pensjonsmidler, som SPK forvalter, er på kr 32 106
669 ved årsskiftet 31.12.15.
Et par ganger har selskapet hatt behov for mer egenkapital, og da har
som regel eierkommunene måttet bidra med innbetaling til dette. For
tiden forvaltes kommunenes avsatte midler så godt at kommunene
ikke behøver å betale inn til selskapets egenkapital.

Øverste myndighet

Representantskapet

Kommunens
representasjon

Kommunenes representasjon i Representantskapsmøtet velges årlig
av eiermøtet i hver region. Risør kommune er ikke representert i
2016.

Rådmannens
vurdering

KLP er et veldrevet selskap som forvalter midlene godt. Selskapets
fokus på samfunnsansvar og etikk er positivt. Eierskapet og
kundeforholdet i KLP opprettholdes.

Navn
Adresse

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Om samarbeidet

http://www.sshf.no/fagfolk_/samhandling_/oss_/Sider/side.aspx

Deltakere

Sørlandet Sykehus HF og de 5 kommuneregionene i Agder.

Kommunens
representasjon

OSS er et partssammensatt, strategisk utvalg mellom Sørlandet
Sykehus HF og de 5 kommuneregionene i Agder. Arendal kommune
v/rådmann Harald Danielsen representerer Østre Agder i utvalget.
Rådmann Trond Aslaksen er vararepresentant.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet fortsetter.

Navn
Adresse

Regionalt næringsfond for Østregionen (RNØ)
Vegårshei kommune

Etablert

Regionalt næringsfond for Østregionen ble opprettet i 1991 på
grunnlag av statlige tildelinger av næringsfond til kommunene.
Fondet ble opprettet av kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og
Vegårshei. Åmli kommune ble innlemmet i fondet i 1996.

Samarbeidsavtale

Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og
bosetting i Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand
kommune og kan nyttes både til fellestiltak, eksisterende bedrifter og
nyetablerere.

Økonomi

Næringsfondet er opprettet gjennom statlige/fylkeskommunale og
kommunale bevilgninger.
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Regnskapet føres av økonomisjef i Vegårshei kommune og arbeidet
med sammenstilling av årsmelding til styret og Aust-Agder
fylkeskommune, samt elektronisk rapportering til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utføres av næringsmedarbeider i
samme kommune og i sak 30/09 ble det vedtatt at Vegårshei
kommune mottar kr. 35.000,- i årlig godtgjørelse for denne
administrasjonen.
Om samarbeidet

Bistand til nyetablerere og til utvikling av eksisterende bedrifter i
regionen. Se
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ord
ning_Id=252&Cookie=0

Deltakere

Det regionale næringsfondet for Østregionen består av en
næringsansvarlig fra hver deltakende kommune samt representanter
fra Innovasjon Norge Agder, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og
NAV.
Ordførerne og rådmennene i de deltakende kommuner utgjør fondets
styre med ansvar for forvaltning av fondets midler og utforming av
vedtekter og strategi for bruk av midlene.
Styret vedtok 27.04.2012 at kontaktperson for styret er ordfører eller
rådmann i Vegårshei kommune.

Kommunens
representasjon

De næringsansvarlige hos deltakende kommuner.

Rådmannens
vurdering

Samarbeidet fortsetter.
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7) Referanser
7.1

AKTUELLE LINKER

www.brreg.no

Brønnøysundregistrene

www.purehelp.no

Bedriftssøk

www.proff.no

Offisiell distributør av foretaksinformasjon fra
Brønnøysundregistrene

www.ks.no

Kommunenes Sentralforbund (KS)

www.nues.no

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

www.styrevervregisteret.no Styrevervregisteret
7.2 AKTUELLE LOVER
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om interkommunale selskaper
Lov om stiftelser (stiftelsesloven)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5.
Interkommunalt samarbeid.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 11. Kommunalt
og fylkeskommunalt foretak.
Forvaltningsloven

