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Styreinstruks
Styrets arbeid reguleres i kommuneloven §§ 61-75, foretakets vedtekter og de enkeltvedtak som
kommunestyret ellers måtte fatte innenfor dette.
Innenfor disse rammene skal styrearbeidet i Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) for øvrig følge
denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.

Møteplan, innkalling, med mer
Daglig leder/Eiendomsdirektør skal en gang i året, sammen med styreleder sette opp forslag til
møteplan og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden. Forslag til møteplan
behandles av styret. Det skal avholdes minimum tre møter pr. halvår.
Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av styresakenes omfang og
karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles.
Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle KKE's
administrasjon som innkaller aktuelle vararepresentanter.

Saksforberedelser og dokumentasjon
Daglig leder/Eiendomsdirektør er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker
styret skal behandle. Styreleder godkjenner saksliste før utsendelse til styret. Saksdokumenter skal
være styremedlemmene i hende en uke før styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger.
Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag, samt administrasjonens
forslag til vedtak.

Behandling i møte
Dersom styreleder ønsker at en sak skal presenteres i styremøtet, skjer det ved daglig
leder/eiendomsdirektør, eller den han/hun peker ut.
Styresakene skal om mulig behandles i møte. Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan
behandles i telefonkonferanse eller på annen måte styrets leder bestemmer i samråd med daglig
leder/eiendomsdirektør. Ett styremedlem kan imidlertid kreve at den angjeldende sak behandles i
møte.
Protokollen fra styremøte skal inneholde 1) sakstittel, 2) eventuelle forslag som fremmes i møtet
utover eiendomsdirektørens forslag til vedtak/innstilling, 3) stemmegiving dersom ikke
enstemmighet, 4) vedtak, 5) samt annen informasjon som er fremkommet i møtet og er vesentlig
utover det som er belyst i saken. Fremmøteliste fremgår av protokoll, når denne offentliggjøres.
Utkast til protokoll sendes styrets medlemmer pr e-post etter styremøtet. Eventuelle merknader
sendes innen en uke, eller til annen frist dersom dette fremgår av e-posten. Etter dette anses
protokollen som akseptert av styret. Protokollen foreleggs for endelig underskrift i førstkommende
møte.

Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet
Styret beslutter disposisjoner som etter foretakets forhold er av vesentlig art eller av stor betydning,
samt fører tilsyn med at foretaket ledes i overenstemmelse med vedtak fattet av kommunestyret
Styreinstruks Kongsberg kommunale eiendom KF

og/eller styret, vedtektene og lovgivningen for øvrig og anerkjente forretningsmessige prinsipper.
Styret skal:
Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av foretakets ressurser og foretakets
organisasjon
Foreta oppfølging av budsjetter, finansiering, rapporteringer, vesentlige funksjoner, samt
justere foretakets særbudsjett ved behov
Godkjenne, underskrive og innstille overfor kommunestyretforetakets årsregnskap og
årsmelding. Styret innarbeider selv styrets beretning.
For ytterligere klargjøring av forhold mellom styret, foretakets viktigste saksfelter, og daglig
leder/eiendomsdirektør, vises til styresak 02/16.

Informasjon fra styremøtene
Angående taushetsplikt gjelder kommunelovens bestemmelser for kommunale foretak.
Informasjonsoppgaven i styresaker ligger hos styrets leder og daglig leder/eiendomsdirektør.
Styremedlem opptrer lojalt til styrets vedtak.

Daglig leder/Eiendomsdirektør
Styreleder gjennomfører innen utgangen av hvert år medarbeidersamtale med daglig
leder/eiendomsdirektør. Styret fastsetter dennes lønn.

Endring av styreinstruksen
Styret kan når som helst endre denne styreinstruksen innenfor ufravikelige lovkrav og vedtekter.
Vedtatt i styremøte den 16. mars 2020

Kjell Gunnar Hoff

Eldbjørg Løwer

Jørn Longva

Ingeborg Sivertsen

Susan Ingrid Villaroel Quezada

Vedlegg:
Særtrekk og generelle krav til styremedlemmer
Kommuneloven §§61-75
KKEs vedtekter
KKEs styresak 02/16
Kongsberg kommunes etiske retningslinjer
Styreinstruks Kongsberg kommunale eiendom KF

Roar Flaathen

Kurt Barbala

Kongsberg kommunale eiendom KF
Styreinstruks
Særtrekk og generelle krav til styremedlemmer:
På generell bakgrunn kan vi si at et styre har noen særtrekk som de må ivareta om de skal
løse de oppgavene som påhviler styret. Disse særtrekkene er:
Styret er et kollegialt organ. Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets
medlemmer likt. Styreleder er kun den "første blant likemenn”. Han/hun har bare
administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i
samråd med de øvrige styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets
vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer.
Styret er en samarbeidende gruppe. Det betyr to ting; for det første må et styre handle i
fellesskap, altså som en samlet enhet, etter forutgående overlegning. Dernest fungerer styret
som en samlet enhet bare i styremøtene, dvs. når styret er samlet. Utenfor styrerommet har
verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell myndighet, hvis det
ikke foreligger spesielle fullmakter.
Styret har et beslutningsansvar. § 67 i kommuneloven definerer styret som foretakets
overordnede ledelse. Ledelse vil blant annet si å ta beslutninger - ved at styret drar opp
foretakets overordnede mål, strategi, budsjett, organisasjonsform og handlingsplaner.
Styret kan ikke gjennomføre egne beslutninger. Styret må altså utøve sin myndighet
gjennom eiendomsdirektør. Styret verken bør eller må gå direkte inn i bedriften og forbi den
som er satt til å lede foretaket. Hovedregelen er at eiendomsdirektør skal lede den daglige
driften mens styret skal beslutte i saker som er av uvanlig art eller av en viss størrelse, eller
av større betydning for foretaket.
Styret er valgt av eiere for å ivareta foretaket. Det er foretakets vedtekter som beskriver
hva dette betyr. Forvaltningslovens inhabilitetsregler gjelder for kommunale foretak som en
del av kommunen.
Generelle faglige krav til et styremedlem, uavhengig av verv:
• Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og bidra med sin
kompetanse til beste for foretaket.
• Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for foretaket i sin
helhet og alle forhold som omgir foretaket.
• Et styremedlem må kjenne og akseptere foretakets visjon og forretningsidé,
markedssituasjon og bransje for å kunne bidra konstruktivt i vervet.
• Et styremedlem må ha forståelse for foretakets produkter og tjenester - sett med
kundens øyne.
• Et styremedlem må kunne lese et regnskap, samt ha forståelse for hva
talloppstillingen og tallrelasjoner uttrykker.
• Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si styre og ikke lede foretaket.
09.10.2017
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Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak.
0 Overskriften tilfoyd ved lov 22 des 1999 nr. 102.

§ 61. Kapitlets virkeområde
Dette kapitlet gjelder for kommunalt og fylkeskommunalt foretak. Kommunalt eller
fylkeskommunalt foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen som kommunestyret
eller fylkestinget har bestemt skal organiseres som kommunalt eller fylkeskommunalt
foretak.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. I jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 62. Opprettelse av kommunalt ellerfylkeskommunalt foretak
1. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunalt
eller fylkeskommunalt foretak, herunder velge styre og fastsette vedtekter for foretaket.
Kommunale og fylkeskommunale foretak skal registreres i Foretaksregisteret.
2.1 kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret
eller fylkestinget selv delegere sin myndighet etter bestemmelsene i dette kapitlet til
kommunerådet eller fylkesrådet. Myndigheten til å treffe vedtak om å opprette eller
nedlegge kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan ikke delegeres. Kommunerådet
eller fylkesrådet kan videredelegere sin myndighet til enkeltmedlemmer av rådet, hvis
ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret
ved lover 16 apr 1999 nr. 18 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res 22 okt 1999 nr. 1099), 17 juni 2016 nr. 60 (ikr.
1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 681).

§ 63. Vedtekter
1. Foretaket skal ha vedtekter som i det minste skal angi:
a. foretakets navn
b. foretakets formål
c.den kommune hvor foretaket skal ha sitt forretningskontor
d. antallet styremedlemmer
e. annet som etter lov krever vedtektsbestemmelse.
2. Endring i vedtektene treffes av kommunestyret eller fylkestinget selv.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret
ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr, 1118).

§ 64. Kommunalt og fylkeskommunalt foretaks ledelse
Foretaket ledes av et styre og en daglig leder.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 65. Styrets sammensetning
1. Foretaket skal ha et styre på minst tre medlemmer.
2. Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller
dennes stedfortreder kan ikke være medlem av styret.
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3. Styret velges av kommunestyret eller fylkestinget selv. Et flertall av de ansatte ved
foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med varamedlemmer velges
av og blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av
tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter,
jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av
disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om ansattes rett til representasjon i styret,
som gjelder hvis de ansatte i vedtektene er gitt styrerepresentasjon. Slike forskrifter kan
inneholde regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av tvister
om valget og bortfall av verv som styremedlem.
4. Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret eller fylkestinget
selv.
0 Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. I jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret
ved lover 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840), 8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1
juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144).

§ 66. Valgperioden for styremedlemmene
1. Valgperioden for styremedlemmer er to år med mindre annet er fastsatt i vedtektene.
Valgperioden kan ikke settes lenger enn fire år.
2. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er
over.
3. Kommunestyret eller fylkestinget selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer
som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 67. Styrets myndighet
1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder
foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets
formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre
vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting.
2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge
stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i
vedtektene.
3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 68. Styremoter
1. Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle
bestemmer noe annet, har daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg på
styremøtene.
2. Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel, og
inneholde en sakliste.
3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
4. Styremøtet ledes av leder eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er
tilstede, velges en møteleder.
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5. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for dersom ikke
annet er fastsatt i vedtektene. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en
tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet
er møtelederens stemme avgjørende.
6. Ved ansettelser er den ansatt som har fatt mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis
ingen far slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved annen gangs avstemning er den ansatt som
far flest stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Hvert enkelt
styremedlem kan kreve skriftlig avstemning.
7. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten.
Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler saken,
skal administrasjonssjefen varsles. Når det er innført parlamentarisk styreform, skal rådet
varsles.
8. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige
tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets
beslutning, kan kreve å fa sin oppfatning innført i protokollen.
0 Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret
ved lover 16 apr 1999 nr. 18 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1099), 14 jan 2011 nr. 1 (ikr. 1
juli 2011 iflg. res. 14 jan 2011 nr. 38), 8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144),
17 juni 2016 nr. 60 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 681).

§ 69. Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting
I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent
av kommunestyret eller fylkestinget selv for å være bindende for kommunen eller
fylkeskommunen. Slik vedtektsbestemmelse kan bare påberopes overfor en tredjeperson når
vedtektsbestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen kjente eller burde
kjent til vedtektsbestemmelsen. Er avtalen gjennomført helt eller delvis, skal ytelsene eller,
dersom dette ikke er mulig, ytelsenes økonomiske verdi, tilbakeføres.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 70. Daglig leder
Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Ansettelsesmyndigheten
kan i vedtektene legges til kommunestyret eller formannskapet, eventuelt fylkestinget eller
fylkesutvalget. 1 kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, kan
ansettelsesmyndighet legges til kommunerådet eller fylkesrådet. Kommunerådet eller
fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret
ved lover 16 apr 1999 nr. 18 (ikr. I jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1099), 17 juni 2016 nr. 60 (ikr.
1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 681).

§71. Daglig leders myndighet
1. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet
styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
2. Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte
tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes
uten vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen eller fylkeskommunen som helhet.
Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.
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0 Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret
ved lov 8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144).

§ 72. Forholdet til kommunens ellerfylkeskommunens ovrige administrasjon
1. Administrasjonssjefen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Administrasjonssjefen kan likevel
instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret
eller fylkestinget har behandlet saken.
2. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget,
skal administrasjonssjefen være gitt anledning til å uttale seg om saken.
Administrasjonssjefens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken.
3.1 kommuner eller fylkeskommuner der det er innført parlamentarisk styreform, tilligger
administrasjonssjefens myndighet etter første ledd annet punktum kommunerådets eller
fylkesrådets leder. Har rådets medlemmer ledelsesansvar, tilligger myndigheten den som har
lederansvar for foretaket.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 73. Representasjon
1. Styret representerer foretaket utad. Det inngår avtaler på kommunens eller
fylkeskommunens vegne innenfor foretakets formål.
2. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder representasjonsrett etter første ledd.
Vedtektene kan begrense styrets myndighet etter første punktum og også selv gi
bestemmelser om fullmakt som der nevnt.
3. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders
myndighet etter §71.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.

§ 74. Overskridelse av representasjonsretten
Har noen som representerer foretaket utad, ved handling på vegne av foretaket
overskredet sin myndighet, er handlingen ikke bindende for kommunen eller
fylkeskommunen hvis medkontrahenten innså eller burde innsett at myndigheten ble
overskredet, og det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens Vil.

§ 75. Forskrifter om årsregnskap etter regnskapsloven
Departementet kan i forskrift pålegge enkeltforetak eller typer av foretak plikt til å føre
regnskap etter regnskapsloven i tillegg til, eller i stedet for etter kommunale prinsipper, og
herunder gi de bestemmelser som er nødvendige for å tilpasse dette regnskapet til lovens
bestemmelser om foretakenes økonomiforvaltning.
0 Tilfoyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII.
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Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 08.06.2011
VEDTEKTER
for
KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
§ 1 Navn og rettsgrunnlag
Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er et kommunalt foretak som er opprettet i hht vedtak i
kommunestyresak 13/01 og med hjemmel i kommuneloven. Foretaket skal operere i forhold til gjeldende norsk
lov og regelverk som styrer foretakets forhold til eier, rådmannen, tredjepart, foretakets ansatte m.m.

§ 2 Hovedkontor
Foretaket har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.

§ 3 Rapportering
Styret har i henhold til norsk lov og regelverk innstillingsrett og rapporterer til kommunestyret. Foretaket kan
dog anvende formannskapet som organ eller komite som drøftings-/strategipartner. Formannskapet skal ikke
fatte bindende vedtak på foretakets ansvarsområder.

§ 4 Formål
1. Kongsberg kommunale eiendom KF skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede
eiendomsmassen1, for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at
hensiktsmessige bygg/boliger/arealer stilles til disposisjon for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og
for kommunal boligtildeling. Foretaket gir leietaker kun adgang til å disponere lokaler/arealer etter
inngåelse av kontrakt.
2. Med bakgrunn i inngåtte kontrakter sørge for en eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig forvaltning,
drift, vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse (FDVUS) av eiendommene, samt utvikling,
avhending og komplettering av eiendomsmassen2.
3. Kongsberg kommunale eiendom KF skal ikke ha noe økonomisk formål ut over å bidra aktivt til en
sunn kommunal eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi.
4. Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging på vegne av kommunens tjenesteenheter.
5. Være kommunens kompetansesenter innen eiendomsområdet, også ved tilrettelegging for sambruk og
områdeutvikling i tråd med kommuneplan der andres eiendom er involvert og som samtidig berører
KKEs formål.

§ 5 Foretakets styre.
Styret har 7 medlemmer, inklusiv 2 representanter med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte.
Kommunestyret oppnevner styret, herunder leder og nestleder. Det søkes en styresammensetning som også sikrer
eiendomsfaglig og eiendomsøkonomisk kompetanse. Styrets møter er åpne når ikke annet blir bestemt med
hjemmel i lov og forskrifter.

§ 6 Virkemidler
Styret kan foreta vedtak om kjøp/salg/innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske
rammene styret rår over og de vilkår som lov og vedtak gir.
KKE skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å oppnå sitt formål:
•
Kostnadsbasert husleie- og tjenestebetaling for formålsbygg, markedsbasert husleie- og tjenestebetaling
for boliger og resteiendommer.
•
Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp/salg/utvikling av alle eiendommer der KKE
har ansvar for å utvikle potensialet.
• Opprettelser av aksjeselskaper tilknyttet enkelteiendom eller konkrete prosjekter med mål å redusere
kommunens økonomiske risiko.
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•
•

Muligheten for å oppta og betjene lån, der dette gir et samlet positivt bidrag til drifts- og
investeringssituasjonen for kommunen sett under ett.
Korrekt balanseføring av gjeld og eiendeler.

§ 7 Forhold til andre kommunale selskaper
KKE har førsteprioritet blant kommunenes selskaper, stiftelser og foretak til å sikre seg og utvikle eiendom som
ansees nødvendig for å oppnå foretakets formål.

§ 8 Andre saker
KKE har innen sitt forvaltningsområde fullmakt til å:
•
Anlegge søksmål i ikke-prinsipielle saker.
•
Møte på tvangsauksjon der KKE er kreditor og til å gi bud innen sine økonomiske rammer.
•
Slette heftelser på parsell eller tomt som er skilt fra hovedeiendommen på eget gårdsnummer. Det
forutsettes at verdien på parsellen eller tomten anses å være liten i forhold til verdien på
hovedeiendommen, og den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning.
•
Avgjøre søknader om prioritetsvikelser for heftelser.
•
Avgjøre søknader om lån til egne ansatte.
•
Oppnevne arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalg, ansettelseutvalg/partssammensatte utvalg.

1

2

Med unntak av:
— kirker og gravlunder.
- eiendommer som inngår i kommunens aksjeselskaper og stiftelser,
— utendørs kulturanlegg (KKE har dog ansvar for utnyttelse av disse eiendommenes restpotensiale),
- tekniske VAR-anlegg,
med mindre det er inngått særskilt forvaltningsavtale om dette med den ansvarlige part.
For eiendom som har vært eller er avsatt til kommunal skog, park, grøntanlegg, friareal, offentlig
lekeplass, vei, fortau, torg og gågate, har KKE kun ansvar for administrasjonsdelen av forvaltningen for
denne samt for utnyttelse av dens potensiale gjennom utleie eller avhending av den del av eiendommen
som kommunens tekniske tjenesteyting ikke er i behov av. Evt. inntekter av slik utnyttelse av
eiendommens potensiale budsjetteres og regnskapsføres i KKE.
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ORIENTERINGSSAK OM STYRETS ANSVAR OG DAGLIG LEDELSE
Eiendomsdirektørens anbefalte vedtak:
Styret tar gjennomgangen om styrets ansvar og daglig ledelse til orientering.

1. Sammendrag
Eiendomsdirektøren legger fram en sak for styret om virksomheten i KKE med vekt
på styrets ansvarsområde og grensesnittet mellom styrets ansvar og daglig ledelse.
Det foreslås at styret tar gjennomgangen til orientering. I det videre er det naturlig at
det nye styret, i samarbeid med daglig leder, evaluerer og utvikler de forholdene
som saken omfatter.

2. Bakgrunn og fakta
Foretaksmodellen i kommuneloven benyttes for fagområder som befinner seg i
skjæringspunktet mellom nærings- og fellesskapsoppgaver. Foretaket skal tjene
som organisasjonsform for næringsvirksomhet som er en del av kommunen som
juridisk person. Modellen er spesielt regulert i §§ 61-75 i kommuneloven.
Kommuneloven 5 67 Styrets myndighet
1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker
som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i
samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens
økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av
kommunestyre eller fylkesting.
2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og
nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet
ikke er bestemt i vedtektene.
3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styrets ansvar gjelder ikke bare den rent forretningsmessige siden av virksomheten,
men også andre sider som gjelder forvaltningen av de verdiene kommunen har lagt
inn i foretaket. Styret har et særlig tilsynsansvar overfor daglig leder.
Styret er underordnet kommunestyret, som kan innskrenke eller gripe inn i styrets
myndighetsområde. Forholdet mellom kommunestyret og styret er imidlertid i
utgangspunktet det motsatte av det som ellers følger av kommuneloven. Mens
kommunestyret må angi positivt den myndighet som delegeres til kommunens

øvrige nemder, innebærer bestemmelsene om kommunale foretak at det er
innskrenkninger i den normalkompetansen som følger av loven som positivt må
angis.
Kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. Det er en
forutsetning at foretakets økonomiske disposisjoner holdes innenfor de
budsjettrammer foretaket har fått. Styret skal ikke inngå kontrakter som vil påføre
kommunen utgifter eller forpliktelser over et tidsrom som strekker seg ut over
økonomiplanperioden. Styret er også bundet av de begrensninger og målsettinger
som er fastsatt i kommunens økonomiplan. Økonomiplanen representerer imidlertid
ikke noen selvstendig direkte skranke for foretaksstyrets kompetanse verken
innholdsmessig eller tidsmessig. I Kongsberg kommune er dette forvaltet slik at
forhold som går utover økonomiplanperioden er direkte forankret i
kommunestyresak, i budsjett- og økonomiplan, eller bestilling fra rådmannen.
Kommuneloven § 71. Daglig leders myndighet
1. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte
underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
2. Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av
uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om
styret i det enkelte tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen
eller fylkeskommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om
saken.
Daglig leders normalkompetanse følger av kommunelovens §71, og bestemmelsen
svarer til tilsvarende bestemmelser i aksjeloven. Innenfor disse rammene er daglig
leders kompetanse negativt avgrenset; den kan treffe alle beslutninger som ikke er
særskilt unntatt. Hovedgrepet mellom KKEs styre og foretakets daglig leder er
dermed tilsvarende delegasjon som fra kommunestyret til styret. Rådmannen har
ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder innenfor styrets
myndighetsområde. Rådmannen kan imidlertid instruere at iverksettelse skal
utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Før styret treffer vedtak i saker
som skal behandles av kommunestyret, skal rådmannen gis anledning til å uttale
seg om saken. En slik uttalelse skal framlegges når styret behandler saken.
Innarbeidet praksis er at rådmannens uttalelse følger saksutredninger ved
utsendelse av sakspapirene til styret, men det vil også kunne være anledning til å
framlegge rådmannens uttalelse til sakens behandling i styremøtet.
Omfanget av styrets aktivitetsplikt i forhold daglig leder vil variere med
omstendighetene. Hvis det foreligger forhold som kan tyde på at det er svikt i daglig
leders ledelse av virksomheten, plikter imidlertid styret å sette i verk tiltak for å
klargjøre dette.

3. Vurderinger

Gjeldende praksis er at KKEs styre får seg forelagt saker i fire hovedkategorier:
•
•

•

•

Økonomisaker
Herunder budsjettforslag, særbudsjetter og økonomirapporter.
Innstjllingssaker til kommunestyret
Herunder budsjett, regnskap, årsrapport, og mandat til generalforsamling i
aksjeselskap.
Strategiske saker
Herunder saker av uvanlig art eller stor betydning, samt andre saker som
styret ønsker behandlet.
Referat- og informasjon
Herunder oppfølging av politiske saker, rapport og info knyttet til
byggherrefunksjon, info knyttet til eierskap, rapport, info og drøfting knyttet til
kjøp og salg, energirapport, organisasjon og personal, og andre saker.

I det følgende gis et hovedbilde av forhold mellom styre, foretakets viktigste
saksfelter, og daglig ledelse:
STYRET

VEDTEKTENE

Husleieordning
Budsjett,
regnskap og
årsmelding.

Personellressurs

Planer for investeringer,
finansiering, og
eiendomsfond
Årsbudsjett og
økonomiplan

DAGLIG LEDELSE
Utarbeide og inngå leieavtaler
etter bestilling fra rådmannen og
andre kunder.
Levere lokaler og boliger hensiktsog lov/forskriftsmessige.
Følge opp kundeforhold og
tilfredshet hos leietakere og
brukere.
Skaffe til veie tilstrekkelige lokaler
innenfor budsjettets nettoramme.
Planlegging og gjennomføring av
forvaltning, drift og vedlikehold.
Systemer for gjennomføring av
fakturering.
Systemer for interne og eksterne
bestilling, og styring av disse
leveransene.
Opprette og nedlegge stillinger,
ansettelser og oppsigelser
innenfor budsjettets nettoramme.
Kompetanse- og
nettverksutvikling.
Investeringer styres og finansieres
innenfor nettoramme, tilgjengelige
investeringsmidler og ordninger for
betjening av kapital.
Samordner med øvrig virksomhet i
Kongsberg kommune.
Saksbehandler og samordner med
øvrig virksomhet i Kongsberg

STYRET

VEDTEKTENE

Innstillingssaker

Regnskapsrapport 1. og 2.
tertial, samt årsregnskap.
Spesielle saker i hht
instruks for salg
Eierskapssaker KKPE

Strategiske saker

Saker som kommunestyret
eller styret ønsker å
behandle i kommunestyret
Strategidokument 2015
Høringer.
Forhold knyttet til spesielle
eiendommer.
Formannskapet som
strategiorgan, og styrets
arbeid overfor foretakets
eier.
Saker av uvanlig art eller
stor betydning
Saker styret ønsker
behandlet.

Byggherre nybygg og
ombygginger.
Vedlikehold og
byggutvikling (inkl
universell utforming og
ENØK) av eksisterende
portefølje
Referat- og
informasjonssaker
til orientering

Eiendomsutvikling

DAGLIG LEDELSE
kommune.
Saksbehandler.
Saksbehandler.
Saksbehandle mandat til
generalforsamling
Observatør i KKPEs styre
Saksbehandler.
Saksbehandler.
Saksbehandler.
Saksbehandler.

Saksbehandler.

Saksbehandler.
Saksbehandler.
Dialog med rådmannen,
rådmannens ledergruppe og
kommunens enheter forut for
bestilling av innleie, nybygg eller
ombygginger.
Gjennomføre nybygg og
innleieprosjekter etter bestilling fra
rådmannen.
Rapport på byggeprosjekter pr
styremøte på overordnet nivå og
vesentlig avvik.
Ajourholde KKEs
prosjekthåndbok.
Tiltakslister vedlikehold og
byggutvikling ajourholdes og
disponeres innenfor nettoramme.
Rapport pr styremøte på
overordnet nivå og vesentlig avvik.
Planlegge boligportefølje i tråd
med føringer fra kommunestyret
og kommunens
tildelingsmyndigheter.
Ajourholde plan for kjøp-, salg- og
utvikling av kommunens
eiendommer.

STYRET

VEDTEKTENE

Informasjons- og
kommunikasjonarbeid.

Personaloppfølging
KKP Eiendom AS

DAGLIG LEDELSE
Gjennomføre og regnskapsføre
kjøp, salg, utvikling i hht plan og
innenfor økonomiske
nettorammer.
Strategi, mål og tiltak.
Info- og pressehåndtering innenfor
daglig leders ansvarsområde.
Lokale forhandlinger
Organisering av virksomheten
Helse, miljø og sikkerhet inkl
partssammensatte utvalg.
Administrativ eierdialog
Saksbehandle eierforum

4. Konklusjon
Eiendomsdirektøren planlegger til styremøtet å gi en utdypende presentasjon av
hovedområder, med basis i foretakets budsjett- og strategidokument.
Eiendomsdirektøren anbefaler styret å ta gjennomgangen om styrets ansvar og
daglig ledelse til orientering.

5. Vedlegg
Vedtekter for Kongsberg kommunale eiendom KF
Verbaldel KKEs budsjett 2016
KKEs strategidokument 2015

Etiske retningslinjer for ansatte og
politikere
Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsberg
kommune.
Vedtatt 11/9 2013
Innledning
Formålet med Kongsberg kommunes etiske retningslinjer er er å sikre en god etisk
praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Kongsberg
kommune og kommunale foretak. De etiske retningslinjene har sitt utspring i
allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet,
ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv
ønsker bli behandlet.

Innbyggerne
Som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser,
plikter kommunen og den enkelte ansatte å ta hensyn til innbyggernes interesser,
tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.

Omdømme
Den enkelte ansatte og folkevalgte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på
en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader kommunens omdømme. Som
ansatt eller folkevalgt må man være oppmerksom på at man, også i private
sammenhenger, kan bli oppfattet som Kongsberg kommunes representant. Ved bruk
av sosiale medier skal ansatte og folkevalgte vise respekt for sine kolleger, brukere
og arbeidsgiver både i form og innhold på det som publiseres. Ansatte og folkevalgte
skal så langt det er mulig sørge for at alle varer og tjenester kommunen benytter er
produsert på en etisk måte.

Lojalitet
Ansatte og folkevalgte i Kongsberg kommune plikter å følge de lover og regler som
gjelder for kommunen, samt å etterkomme pålegg fra overordnede. Når en
avgjørelse er tatt iverksettes denne hurtig og effektivt innenfor de opptrukne
rammer, uansett hva de aktuelle kommunalt ansatte måtte ha av faglige og politiske
oppfatninger om avgjørelsen, Lojalitetsplikten medfører ikke plikt til å følge pålegg
om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Det er viktig at kommunalt ansatte lar seg
engasjere i en åpen, fri og allsidig dialog om samfunnsspørsmål i henhold til
Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet. Samtidig har Kongsberg kommune en
forventning til sine ansatte og folkevalgte om at dette foregår på en verdig og
konstruktiv måte, og at den enkelte reflekterer rundt dilemmaer som kan oppstå i
forhold til lojalitetsplikten. Spesielt gjelder dette ledere der kommunen forventer en
særlig varsomhet knyttet til lojalitetsplikten

Habilitet
Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt
mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde
tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom
personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller
for øvrig deltar i behandlingen av, tas dette umiddelbart opp med overordnede.
For å sikre åpenhet rundt folkevalgte og ansattes habilitet, oppfordrer Kongsberg
kommune til en frivillig registrering på www.styrevervregisteret.no. Det vises også til
reglement for registrering av styreverv og økonomiske interesser ved ansettelser.

Åpenhet og varsling
Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid bestrebe seg på å gi korrekte og
tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre
myndigheter.
Det er en sammenheng mellom kravet til åpenhet, lojalitet og plikten til å rapportere
om uheldige forhold i virksomheten. Kommunens ansatte har rett og plikt til å varsle
om forhold hun eller han blir kjent med som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller
omgivelsene tap eller skade. På den måten kan det iverksettes tiltak med sikte på å
unngå eller begrense tapet eller skaden. Før varsling skjer, skal forholdet være
forsøkt tatt opp internt, gjennom nærmeste leder hvis dette er mulig. Det vises ellers
til Arbeidsmiljølovens kapittel 2 A §§ 2A-1 til 2 A-4
Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig,
og ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som
avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.
Forvaltning av kommunens ressurser
Ansatte og folkevalgte i Kongsberg kommune skal ha et bevisst forhold til at de
forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen.
Kommunens ansatte plikter å bruke og ta vare på kommunens ressurser og eiendom
på en mest økonomiske og rasjonell måte, og ikke misbruke eller sløse med
kommunens midler. Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg
personlige fordeler av kommunens ressurser.

Forretningsmessige regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og
leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og
som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen
har for sin virksomhet.
Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg
grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens
eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet,
gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.
Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i
kommunen hvor de selv er ansatt. Ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens
innkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra
leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette
kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.

Gaver og andre fordeler

Ansatte og folkevalgte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan
påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak.
Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell,
blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre
fordeler feks i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.
Ansatte og folkevalgte skal ikke ta imot fritidsreiser betalt av bedrifter,
organisasjoner o.l. som de har kontakt med på vegne av kommunen.
Det vises forøvrig til arbeidsreglementet der det går frem at ansatte ikke kan ta imot
gaver som er egnet til å påvirke deres handlinger over for en bruker.
Sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.
Mottatte gaver returneres avsender med et brev som redegjør for kommunens regler
om dette.
Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ikke, som en del av sitt arbeid/tillitsverv, gi
eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke
mottakerens handlinger.
Representasjon hører med i et samarbeidsforhold og informasjonsutveksling.
Representasjon må ikke være av en slik art at den kan tenkes å påvirke
beslutningsprosessen i kommunen eller gi andre grunn til å tro det. Representasjon
må være i samråd med overordnet.
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette kan
bare skje i samråd med overordnede. Folkevalgte legger slike saker frem for
formannskapet.

