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Vedlegg: Brev fra Iris Salten IKS datert 30.1 1.201 L

Sammendrag:

Det vises tìl brev fra Iris Salten IKS datert 3 O .11.2011.

Representantskapet i Iris Salten vedtok enstemmig i sak 15/11 Interkommunal eierskapsstrategi ~
presisering av mandat:

Representantskapet i Iris Salten ¡KS vedtar følgende presisering av det opprinnelige
mandatet for eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten.

Prosjektet skal:

a) Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten.
b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert.
e) VUrdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god

struktur for det vi eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må sees i forhold
til det vi ønsker oppnå med det interkommunale samarbeidet.

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både .
eksisterende oppgaver og kommende nye oppgaver.

e) Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene
skal følge opp sitt eierskap i de interkommunale ¡KS-ene Ufr. tidligere vedtak i
representantskapet).

j) En foreløpig rapport med forslag legges fremfor kommunestyrene for innspil før

sluttrapport med forslag forelegges kommunestyrene og representantskapet for
endelig vedtak.

Iris Salten ber om at kommunestyrene i alle kommunene i Salten utnevner én politisk
representant til styringsgruppen for prosjektet.

INNSTILLING:
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Som politisk representant til styringsgruppen for prosjektet "Interkommunal
eierskapsstrategi" velges:

.

Rådmanen utpeker administrativt medlem til arbeidsgruppe for prosjektet
"Interkommunal eierskapsstrategi.

Even Ediassen
rådman
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Bodø 30. november 2011

Til

Kommunene i Salten

KlasseringInterkommunal eierskapsstrategi

Bakgrunn
Representantskapet i Iris Salten vedtok enstemmig i sak 11/15 Interkommunal eierskapsstrategi -
presisering av mandat:
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Representantskapet i Iris Salten iks vedtar følgende presisering av det opprinnelige mandatet for
eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten.

Prosjektet skal:

aj Kartlegge det JOfmaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten

b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert.
e) Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god struktur for det vi

eventuelt skal gjørefel/es ifremtiden? Dette må ses iforhold til det vi ønsker oppnå med det
interkommunale samarbeidet.

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende oppgaver
og kommende nye oppgaver.

e) Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene skal følge opp sitt
eierskap i de interkommunale IKS-ene. ufr tidligere vedtak i representantskapet)

j) En foreløpig rapport med forslag legges fremfor kommunestyrene for innspil før sluttrapport med

forslagforelegges kommunestyrene og representantskapets for endelig vedtak.

Utnevning av medlem av styringsgruppe

Iris Salten ber om at kommunestyrene i alle kommunene i Salten utnevner én politisk representant til

styringsgruppen for dette prosjektet.

Utnevning av administrativt medlem til arbeidsgruppe

Iris Salten ber om at de kommunene som ønsker/har anledning til å delta i arbeidsgruppen utpeker

en person til dette. Dersom kommunen ikke har anledning til å stille med en person til

arbeidsgruppen, ber vi om at det utpekes en kontaktperson som kan bistå prosjektet i innhenting av

nødvendig informasjon fra respektive kommune.

o
IRIS SALTEN IKS Postboks 6094 8031 Bodø

Tel, kundesenter 75507550 iris(Qiris-salten,no www.iris-salten.no

Org, nr,: 967 518190 MVA



Det er viktig at vedkommende som utpekes til å sitte i arbeidsgruppen har tilstrekkelig tid til å delta i

dette arbeidet. Det vil være enkelte intensive arbeidsperioder, da dette vil kreve god kapasitet. I

hørings- og forankringsperioder vil det være vesentlig mindre arbeid.

Forankring i kommunestyre/formannskap

Det er fra kommunene uttrykt ønske om god forankring av de prosessene som gjennomføres, da

forankring i kommunestyre/formannskap av det arbeidet som gjøres er en av de vesentligste
suksesskriteriene for dette prosjektet. Prosjektleder ønsker derfor og komme til hvert enkelt
kommunestyre i prosjektets oppstartsperiode, for å gjennomgå prosjektet og motta innspill fra

politisk nivå.

Dersom kommunene ønsker en slik forankring, ber vi om at hver enkelt kommune kommer med

forslag til dato for når et slikt besøk kan finne sted.

Prosjektets ulike faser

Prosjektet vil være delt inn i fem ulike faser. Fase to igangsettes så snart styringsgruppen er

konstituert. Forankringsarbeidet i fase en, jfr forespørsel ovenfor, kan om nødvendig gå parallelt med

fase to. Målet er å kunne igangsette fase to så raskt som mulig i 2012.
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Sluttdato for prosjektet vil bli vedtatt i styringsgrppen, baseit på en detaljert prosjektbeskrivelse, samt
knytet til gjennomføringsplaner for prosjektets fase tre, fie og fem.



Vennig hilsen
Iris Salten IKS

Vedlegg: Saksfremlegg med vedtak sak 11/15, Iris Salten IKS' representantskap



Sak 11/15 Interkommunal eierskapsstrategi - presisering av mandat.

Interkommunal eierskapsstrategi - presisering av mandat

Hensikt
Iris Salten IKS og Rådmannsgruppa i Salten ønsker en presisering av det opprinnelige mandatet for
eierskapsstrategi, gitt av representantskapet for Iris Salten IKS i sak 10/14.

Bakgrunn
i arbeidet med igangsettng av prosjektet som skal se på eierskapsstrategier for de interkommunale
selskapene i Salten, ser vi et behov for en noe bredere tilnærming til dette prosjektet enn det
representantskapet opprinnelig vedtok. Iris Salten IKS og rådmannsgruppa i Salten, ber derfor styret om
å fremme egen sak for representantskapet i Iris Salten IKS i den hensikt å presisere det opprinnelige
mandatet.

Saken
Følgende sto i den opprinnelige saken til represenantskapet:
''Omfanget av interkommunalt samarbeid er betydelig, men tilbakemeldingen fra kommunene tyder på at
de ikke selv mener de har god nok oversikt og kontroll over egne samarbeidstiltak. Eeon sin analyse fra
2006 over samarbeid over kommunegrensene synliggjør at eierne mener at dette samarbeidet preges
av svakheter knyttet til politisk styring, kontroll og oversiktlighet. Det pekes på at interkommunalt
samarbeid kan svekke lokaldemokratiske styring av grunnleggende samfunnstjenester. Rapporten
peker på at tiltak for å styrke oversikt kunnskap og bevisstheten om interkommunalt eierskap bør
iverksettes. A etablere eierskapspolitikk er godt tiltak for å møte disse utfordringene.

Kommunene forvalter store verdier gjennom sine selskaper. For at de store verdiene ska/kunne
forvaltes på best mulig måte, er det behov for overordnende strategier og retningslinjer. Det er viktig at
kommunene som eiere, avklarer sitt ståstedi forhold til selskapene og definerer sine forventninger.
Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for virksomhetenes disponeringer og prestasjoner.

Det kan være nytig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. Med eierskapspOlitikk forstår
vi her de overordnede premisser som kommunen legger til grunn for forvaltningen av sine selskaper og
eierandeler. Dette innebærer med andre ord hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen
skal ha for utøvelse av sitt eierskap. Dette kan bL.a. omfatte rutiner for rapportering, premisser for valg
av styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering, premisser for utøvelse av eierskap
osv. Dette er med andre ord et rammeverk for eierstyring som det vil være fOrdel at det er bred politisk
tilslutning tiL. En viktig del aven eierskapsmelding vil være å få på plass et slikt rammeverk.
Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor ulike selskaper for å sikre at selskapet
ivaretar de målsetninger som eierne har satt.
Iris utarbeidet sin egen eiermelding i 2007, vedtatt av representantskapet i april 2008. Denne
eiermeldingen beskriver hvordan Iris skal utøve eierskap i sine datterselskaper, og i andre selskaper
hvor Iris har eierandeler. i utarbeidelsen av denne meldingen tok vi utgangspunkt i "Norsk anbefaling
for eierstyring og selvskapsledelse" fra desember 2004, samt tilrådninger fra KS-bedrift. Vi foreslår at en
eventuell felles eiermelding for kommune bygges på samme lest.



Styret foreslår at en felles eiermelding bygges opp rundt følgende punkter:

7. Innledning

2. Interkommunale selskaper som denne meldingen omfatter.

3. Mål for å danne interkommunale selskaper.

4. Kommunens utgangspunkt for å delta.
5. Kommunen som eier.
6. Hvordan styrer kommunen sitt eierskap.
7. Utbytte.

8. Valg av medlemmer til styre.
9. Valg av medlemmer til representantskap.
70. Rapportering til kommunestyre.
77. Evaluering av styrets arbeid.
72. Evaluering av representantskapets arbeid
73. Godtgjøring for styrearbeid og representantskap.
74. Apenhet om ledende ansatte.
75. Etisk reglement. "

Iris Salten ber styret om å utvidelpresisere dette mandatet, slik at prosjektet får følgende tinærming:
a) Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten

b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert.

e) Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god struktur for det vi

eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må ses i forhold ti det vi ønsker oppnå med det

interkommunale samarbeidet.

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende oppgaver og

kommende nye oppgaver.

e) Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene skal følge opp sitt

eierskap i de interkommunale IKS-ene.Ufr tidligere vedtak i representantskapet)

Prosjektet skal gi forslag til hva man eventuelt kan se nærmere på av fremtidig samarbeid i Salten.
Det er vesentlg at prosjektet forankres tilstrekkelig i all kommunene. Hver kommune skal utnevne en
politiker til en politisk styringsgruppe (noen har allerede forestått denne utnevningen), og kommunenes
administrasjon vil inviteres inn i arbeidsgruppen. I tilegg vil det informeres i
formannskap/kommunestyrer ved oppstart og underveis i arbeidet med prosjektet.

Styrets innstillng:
Styret i Iris Salten IKS tilrår representantskapet å vedta følgende presisering av det opprinnelige
mandatet for eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten.

Prosjektet skal:
a) Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten

b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert.

e) Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god struktur for det vi

eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må ses i forhold til det vi ønsker oppnå med det

interkommunale samarbeidet.



1-----
i

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende oppgaver og

kommende nye oppgaver.

e) Etablere forslag til systemer, r4tiner og retningslinjer for hvordan kommunene skal følge opp sitt

eierskap i de interkommunale IKS-ene.Ufr tidligere vedtak i representantskapet)

Forslag til

Vedtak.

Representantskapet i Iris Salten iks vedtar følgende presisering av det opprinnelige mandatet for
eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten.

Prosjektet skal:
a) Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten

b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert.

e) Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god struktur for det vi

eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette måses i forhold til det vi ønsker oppnå med det

interkommunale samarbeidet.

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende oppgaver og

kommende nye oppgaver.

e) Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene skal følge opp sitt

eierskap i de interkommunale IKS-ene.Utr tidligere vedtak i representantskapet)

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Trud Berg

Konsernlibro
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vedtak:

Representantskapet i Iris Salten iks vedtar følgende presisering av det opprinnelige mandatet for
eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten.

Prosjektet skal:

D Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten

g) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert.
h) Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god struktur for det vi

eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må ses i forhold til det vi ønsker oppnå med det

interkommunale samarbeidet.

i) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende oppgaver og

kommende nye oppgaver.

j) Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene skal følge opp sitt
eierskap i de interkommunale IKS-ene.Ofr tidligere vedtak i representantskapet)

k) Tilleggsforslag.

- En foreløpig rapport med forslag legges fremfor kommunestyrene for innspill før sluttrapport med

forslag forelegges kommunestyrene og representantskapets for endelig vedtak.


