Reglement for valg av og instruksjonsmyndighet over kommunens
eierrepresentanter til generalforsamling for aksjeselskaper og
representantskap i interkommunale selskaper
(Vedtatt av Lørenskog kommunestyret i møte 09.02.2011, sak 005/11.)

1. Formål
Dette reglement skal være et redskap for utøvelse av eierstyring over aksjeselskaper
og interkommunale selskaper Lørenskog kommune deltar i. Reglementet skal også
bidra til at valgte representanter får en forståelse av sin rolle som kommunens
eierrepresentant i selskapenes øverste organer.
2. Definisjoner
a. Interkommunalt selskap
Et interkommunalt selskap er en egen juridisk person hvor alle deltakerne er
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper og hvor den enkelte
deltaker hefter ubegrenset for en prosent eller brøkdel av selskapets samlede
forpliktelser.
b. Aksjeselskap
Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for
selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets
samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
c. Representantskapet
Representantskapet er det interkommunale selskaps øverste myndighetsorgan.
Deltakerne i selskapet utøver sin eiermyndighet gjennom representantskapet.
d. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighetsorgan. Deltakerne
(aksjeeierne) utøver sin eiermyndighet gjennom selskapets generalforsamling.
3. Valg av eierrepresentanter
Kommunen har som aksjeeier i et aksjeselskap rett til å møte og avgi stemme på
selskapets generalforsamling. Som deltaker i et interkommunalt selskap skal
kommunen være representert med minst en representant i selskapets
representantskap.
Kommunestyret velger selv kommunens representanter/vararepresentanter til
aksjeselskapets/det interkommunale selskaps generalforsamling/representantskap.
Kommunestyret skal velge minst like mange vararepresentanter som faste
representanter til generalforsamlingen/representantskapet.
Kommunestyret vedtar selv, med alminnelig flertall, om kommunens
representanter/vararepresentanter til generalforsamlingen/representantskapet skal
velges ved forholdsvalg, flertallsvalg eller avtalevalg.

Kommunens representanter/vararepresentanter til
generalforsamlingen/representantskapet velges for en periode på fire år, som følger
den kommunale valgperiode, med mindre annet er bestemt i
vedtektene/selskapsavtalen for det enkelte selskap.
Kommunestyret kan selv når som helst i valgperioden foreta nyvalg av
representanter/vararepresentanter til generalforsamlingen/representantskapet. Et
nyvalg skal omfatte samtlige av kommunens representanter, herunder
vararepresentanter, og gjelde for den gjenværende tid av valgperioden.
Kommunestyrets beslutning om å holde nyvalg fattes med alminnelig flertall.
Kommunestyret vedtar selv, med alminnelig flertall, om nyvalg skal skje som
forholdsvalg, flertallsvalg eller avtalevalg.
4. Politisk behandling og instruksjonsmyndighet
Kommunestyret har instruksjonsmyndighet overfor kommunens
representanter/vararepresentanter til generalforsamling/representantskapet og kan gi
instruks om hvordan representantene/vararepresentantene skal forholde seg til
stemmegivning i generalforsamlingen/representantskapet. Instruks kan gis i forhold til
enkeltsaker og/eller på generelt grunnlag.
Kommunestyret kan delegere sin instruksjonsmyndighet til formannskapet.
Delegasjonen kan gjelde for en bestemt sak eller gjelde generelt, herunder gjelde for
et bestemt aksjeselskap/interkommunalt selskap eller gjelde generelt for alle
aksjeselskaper/interkommunale selskaper kommunen er deltaker i.
For å sikre en god eierstyring skal som hovedregel alle saker som skal behandles av
selskapets generalforsamling/representantskap forelegges kommunestyret eller det
politiske organ kommunestyret delegerer oppgaven til, forut for møte i selskapets
generalforsamling/representantskap, slik at det fattes politiske vedtak, herunder
instruks til kommunens representant/vararepresentant, om hva som skal være
kommunens syn ved behandlingen av saker i generalforsamling/representantskap.
Dette forutsetter at saksliste og saksdokumenter rutinemessig og raskt oversendes
eierkommunenes administrasjon i god tid før avholdelse av
generalforsamling/representantskapsmøte.
Kommunens representanter til generalforsamlingen/representantskapet plikter ved
stemmegivning i selskapets generalforsamling/representantskap å følge instruks
fattet av kommunestyret eller det politiske organ som kommunestyret har delegert
instruksjonsmyndigheten til.
Hvis det ikke er fattet instruks om stemmegivningen, skal kommunens
representanter/vararepresentanter til generalforsamlingen/representantskapet ved
stemmegivningen i organet, innen rammene som følger av lov, selskapsavtale og
alminnelige krav til lojalitet overfor selskapet, opptre på en måte som best mulig
fremmer Lørenskog kommunes interesser. Dersom kommunen på
generalforsamlingen/representantskapet møter med flere representanter som alle har
stemmerett, plikter de å avgi likelydende stemmer.

5. Tilbakerapportering
Når protokoll fra generalforsamling-/representantskapsmøte legges fram for
kommunestyret eller det politiske organ som har fått delegert instruksjonsmyndighet,
kan den/de møtende eierrepresentantene innkalles for å redegjøre for behandlingen
av enkeltsaker i de tilfeller det er behov for det.
6. Opplæring
For å bidra til en god forvaltning av de interkommunale selskapene/aksjeselskapene
kommunen er deltaker i, er det viktig at det legges opp og tilbys en regelmessig og
kvalitetsmessig god opplæring i rollen som kommunens representant i selskapenes
eierorgan (generalforsamling/representantskap). Opplæring skal fortrinnsvis gis i
forbindelse med folkevalgtopplæringen som skjer hvert 4. år i etterkant av
kommunevalget.

***

