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Kap 1. Sammendrag
Bakgrunn og problemstilling
Bakgrunnen for dette prosjektet er et vedtak i Stavanger kommunestyre fra 21.10.2019 hvor
kommunedirektøren blir bedt om å belyse hvorvidt kommunale foretak (KF) i Stavanger kommune
kunne reintegreres i basisorganisasjonen. Kommunen har p.t. seks kommunale foretak; Sølvberget
KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger parkeringsselskap KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF,
Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF. Foretakene har blitt etablert i perioden 2001-2016
og skiller seg i stor grad fra hverandre både mht. alder, størrelse, formål og tjenestens karakter. Alle
foretakene omfattes av prosjektet, og vurderinger og anbefalinger er avgrenset til følgende scenarier:
1. Nullalternativ (organisering fortsetter fullt ut som som i dag).
2. Delvis integrasjon. Dette alternativet kan innebære at noen KF integreres i basisorganisasjonen,
mens andre får justeringer innen eksisterende KF-modell.
3. Full integrasjon av samtlige seks KF i basisorganisasjonen.
Prosjektet har vurdert gevinster og eventuelle utfordringer/risikoer ved reintegrering knyttet til de tre
dimensjonene økonomi, styring og kvalitet. Det er også gjort en komparativ analyse av hvordan de 10
største kommunene i Norge har organisert de oppgavene som i Stavanger kommune ligger i
kommunale foretak.

Økonomi
Den delen av prosjektet som omhandler økonomi har hovedsakelig undersøkt transaksjonskostnader
og gevinster ved dagens KF-organisering. Transaksjonskostnadene er inndelt i generelle
transaksjonskostnader, kostnader knyttet til bestiller-utførermodellen (BUM) og kostnader som følge
av dublering av stillinger. Gevinstene er inndelt i effektiviseringsgevinster og gevinster knyttet til
næringsrettet aktivitet. Det er bare kostnader og gevinster som direkte eller indirekte kan kobles til
organisasjonsform som vektlegges i vurderingene.
Generelle transaksjonskostnader er estimert til mellom 4,8 og 6,5 millioner kroner. Dette omfatter i
hovedsak styrehonorarer, revisjon, regnskapsføring og økonomioppfølging. Det er ikke identifisert
vesentlig grad av stillingsdublering ved administrasjon av foretakene. Det er knyttet større usikkerhet
til estimatene som gjelder BUM-relaterte transaksjonskostnader. Denne typen kostnader er kun
relevante for Stavanger byggdrift KF og Stavanger natur- og idrettsservice KF, som opererer innenfor
en bestiller-utførermodell, i tillegg til basisorganisasjonen. Samlet potensiell besparelse basert på
frigjorte årsverk er estimert til mellom 7 og 17 millioner kroner.
Prosjektet har i liten grad kunnet avdekke dokumentasjon som knytter effektivitetsgevinster til
foretaksmodellen som organisasjonsform. Flere av foretakene genererer inntekter som følge av
næringsrettet aktivitet. Disse aktivitetene vil i prinsippet kunne videreføres ved reintegrering i
basisorganisasjonen, men det er støtte i teorien for at foretaksmodellen er bedre egnet for
næringsrettet aktivitet enn hva som gjelder for en basisorganisasjon.
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Det har ikke vært innenfor prosjektets mandat å kartlegge engangskostnader ved en eventuell
gjennomføring av reintegrering av de kommunale foretakene.

Styring
Overordnede premisser for styring av kommunale foretak følger av kommuneloven. Et kommunalt
foretak ledes av et eget styre som er utpekt av, og direkte underordnet, kommunestyret. Daglig leder i
foretaket er direkte underordnet styret og har ansvar for at selskapet drives i tråd med gjeldende
føringer. Styringen av kommunale foretak ligger dermed utenfor kommunedirektørens styringslinje,
samtidig som foretakene er del av kommunen som rettssubjekt. Dette impliserer at premissene for
styring av kommunale foretak skiller seg vesentlig fra premissene for styring av basisorganisasjonen.
Rapporten skiller mellom tre styringsnivåer hvor nivå 1 omfatter kommunestyrets styring av
foretakene, nivå 2 handler om styrenes oppfølging av vedtekter og føringer (herunder eierstrategier)
og nivå 3 er av administrativ karakter og berører daglig leders myndighetsutøvelse og relevante
relasjoner til administrasjonen i basisorganisasjonen. Funn knyttet til styring er dels tilordnet disse
nivåene, og dels relatert til tema som er uavhengig av nivåene for styring. For nivå 1 er det pekt på at
eierstrategiene ikke er oppdatert og forankret i kommunestyret. Når det gjelder styrenes oppfølging
av vedtekter og føringer (nivå 2) er det imidlertid funn som indikerer styringsmessige utfordringer.
Dette gjelder særlig for sammensetningen av styrene. Gjennomgangen av administrativt nivå (nivå 3)
peker bl.a. på utfordringer knyttet til fraværet av felles administrativ ledelse av KF og
basisorganisasjonen, uklare grensesnitt og styringsmessige forhold sett i lys av
bestiller-utfører-modellen. Det er også avdekket funn som er overgripende disse tre nivåene for
styring. Det er videre identifisert spesifikke styringsmessige utfordringer for de ulike KFene.
Samlet sett opplever vi at KF-organiseringen er krevende for den helhetlige styring av kommunen.

Kvalitet
Prosjektet har ikke gjort generelle vurderinger av tjenestekvalitet hverken i basisorganisasjonen eller i
de ulike KFene. Vi har imidlertid vært på jakt etter forhold ved kvaliteten på tjenestene som leveres av
KFene som direkte eller indirekte kan henføres til valg av organisasjonsform. Overordnet kan funnene
i liten grad underbygge at KF som organisasjonsform enten er fordelaktig eller ufordelaktig med
hensyn til tjenestekvalitet. Et unntak fra den overordnede vurderingen er at KF-organisering bidrar til
økt handlingsrom og styrket muligheten for spissing av tjenesten som igjen kan virke positivt på
tjenestekvalitet. Dette er særlig relevant for de foretakene med betydelig kommersiell virksomhet og
mindre komplekst grensesnitt mot basisorganisasjonen.

Anbefalinger
Funn og vurderinger som er gjort i prosjektet har forskjellig relevans og vekt for de ulike foretakene.
Basert på dette gir analyser ulike vurderinger og anbefalinger for hvert av foretakene. Oppsummert
anbefales Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF videreført som kommunale
foretak, mens de fire øvrige anbefales reintegrert i basisorganisasjonen.
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Kap 2. Innledning
Om mandat og problemstilling
Bakgrunnen for denne rapporten er Stavanger kommunestyre sitt vedtak 21.10.2019 der
kommunedirektøren fikk i oppdrag å belyse om kommunale foretak kunne tas tilbake til
basisorganisasjonen:
“I saken om organiseringen av de kommunale foretakene bes rådmannen belyse hvorvidt
noen av foretakene kan tas tilbake i kommunens egenregi. I den vurderingen skal det sees
spesielt på de foretakene hvor kommunen oppnår størst økonomisk besparelse på en slik
omorganisering.”
I innledende fase av utredningen ble oppdraget begrenset til å vurdere og anbefale innenfor
følgende tre alternativer:
1. Nullalternativ (organisering fortsetter fullt ut som som i dag).
2. Delvis integrasjon. Dette alternativet kan innebære at noen KF integreres i basisorganisasjonen,
mens andre får justeringer innen eksisterende KF-modell.
3. Full integrasjon av samtlige seks KF i basisorganisasjonen.
Oppdragsgiver ba i utlysningen til oppdraget om at potensielle gevinster ved eventuell reintegrasjon i
basisorganisasjonen skulle belyses. Gjennomgangen av de seks KF-ene skulle belyse gevinster
innen perspektivene økonomi, styring og tjenestekvalitet.
Oppdraget har vært å gi en anbefaling om fremtidig organisering, noe som innebærer at det må
foretas et valg. Både en videreføring som i dag og en endring innebærer en risiko for at man både
vinner og taper noe. Vi har anbefalt med utgangspunkt i de funn som er gjort og med den usikkerhet
som følger med.

Metodisk gjennomføring
Oppdraget er gjennomført ved en tilpasset metodisk plan. Stegene i planen har vært som følger:
Oppstartsmøte og innledende samtaler
Oppstartsmøte og innledende samtaler ble gjennomført for å skape enighet om prosjektplanen, samt
å avklare prosjektorganisering og praktiske forhold.
Dokumentstudier og innledende intervjuer
Innledende intervjuer og dokumentstudier ble gjort for å forstå Stavanger kommune, oppdraget og
interessentbildet. Det ble gjennomført intervjuer med fire informanter i innledende intervju.
Dokumentstudier er utført løpende gjennom hele prosjektforløpet. Vi har selv søkt aktivt etter relevant
dokumentasjon, i tillegg til at dokumentasjon er oversendt fra prosjektgruppa. Ut over dette er
samtlige ledere av de kommunale foretakene bedt om å dele de de mener er relevant dokumentasjon
vi bør gjennomgå. Denne forespørselen ble sendt skriftlig (inkludert eksemplifisering på typer
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dokumentasjon som kunne være av interesse), i tillegg til at lignende oppfordring ble gitt under
intervjuene med KF-lederne.
Hypotesedannelse
Gjennom dokumentstudier og innledende intervjuer spisset vi tilnærmingen til videre undersøkelser.
Det ble modnet frem ulike hypoteser som er lagt til grunn for blant annet utarbeidelse av spørsmål og
tilnærming til intervjuer.
Interessentanalyse
Etter etablering av foreløpige hypoteser, gjennomførte vi en interessentanalyse sammen med
oppdragsgiver. Ut fra interessentanalysen ble utvalget av informanter definert.
Semistrukturerte intervjuer
Sentralt i datainnhentingen var intervjuer, samt noen oppfølgende samtaler. Det ble avholdt 21
intervjuer med representanter fra basisorganisasjonen i Stavanger kommune og de seks kommunale
foretakene. Det ble også gjennomført et gruppeintervju med utpekte tillitsvalgte. Mange av de øvrige
intervjuene var gruppeintervjuer. I tillegg er det gjennomført en rekke oppfølgende samtaler. En liste
over informanter til undersøkelsen oppgis sist i rapporten under datagrunnlag.
Det har vært viktig å finne informanter som kan belyse problemstillingen, samt å få en viss balanse
mellom informanter fra kommunale foretak og fra basisorganisasjonen.
Komparative studier
Ni sammenlignbare kommuners organisering av tilsvarende arbeidsoppgaver (som i dag omfattes av
de seks kommunale foretakene i Stavanger kommune) ble undersøkt med søk i tilgjengelige kilder
(kommunens hjemmesider og andre nettsider), ved forespørsel til Brønnøysundregisteret og ved
gjennomføring av enkelte oppfølgende telefonsamtaler.
Utarbeidelse av rapport
I siste fase av prosjektarbeidet ble det utarbeidet en samlet analyse med vurderinger og anbefalinger.
Dette inkluderte kvalitetssjekk hos oppdragsgiver og de involverte foretakene, samt utarbeidelse av
endelig rapport. Under kvalitetssikringen av rapporten, fikk vi en rekke innspill som er vurdert. Sett i
lys av mandatet, har vi gjort de bearbeidelser vi har ment har vært hensiktsmessige for å styrke
presisjonsnivået i rapporten.

Avgrensning
I oppdraget har vi hatt en overordnet helhetlig tilnærming til seks svært ulike kommunale foretak. Vi
har også hatt et mandat som har lagt føringer for vår gjennomgang og analyse. Gjennom prosessen
har vi fått tilgang til svært mye informasjon gjennom vår datainnhenting, og vi har i vår gjennomgang
tatt stilling til mye informasjon som vi har vurdert som ikke vesentlig for utformingen av en
leservennlig og spisset rapport.
De kommunale foretakene er kort presentert i kapittel 3. i denne rapporten. For de som savner mer
informasjon om KFene og evt spesifikke forhold knyttet til KFene, henviser vi til de kommunale
foretakenes nettsider og til annen tilgjengelig informasjon (for eksempel årsrapporter for foretakene).

Leserveiledning
Under gis en gjennomgang av de ulike kapitlene:

Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune
PwC

6

Kapittel 1 Sammendrag gir en samlet oversikt over rapportens innhold.
Kapittel 2 Innledning (dette kapittelet) beskriver kort mandat, problemstilling og avgrensninger for
oppdraget.
Kapittel 3 Overordnet om kommunale foretak beskriver KF-formen. Organisasjonsformen ses i forhold
til basisorganisering.
Kapittel 4 Om foretakene i Stavanger kommune gir en kortfattet gjennomgang av de seks kommunale
foretakene i Stavanger kommune. Lesere henvises til andre kilder for en mer utfyllende beskrivelse
av hvert enkelt foretak.
Kapittel 5 Økonomi redegjør for økonomiske forhold knyttet til en eventuell reintegrasjon av
kommunale foretak i basisorganisasjonen.
Kapittel 6 Styring redegjør for styringsmessige forhold knyttet til en eventuell reintegrasjon av
kommunale foretak i basisorganisasjonen.
Kapittel 7 Kvalitet redegjør for kvalitetsmessige forhold knyttet til en eventuell reintegrasjon av
kommunale foretak i basisorganisasjonen.
Kapittel 8 Komparativ studie synliggjør hvordan andre sammenlignbare kommuner har organisert
tilsvarende tjenester som i Stavanger kommune er organisert som KF. Studien viser også den
historiske utviklingen i KF-formen nasjonalt fra KF ble innlemmet i kommuneloven ved årtusenskiftet.
Kapittel 9 Overordnede vurderinger og anbefalinger gir en samlet vurdering av argumenter som taler
mot- og som taler for en reintegrering i basisorganisasjonen. I samsvar med mandat gis det en
anbefaling for hvert enkelt kommunale foretak.
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Kap 3. Overordnet om
kommunale foretak (KF)
Innledning
I dette kapittelet gis en kort introduksjon til kommunale foretak (heretter omtalt som KF). Vår
beskrivelse av KF som organisasjonsform er begrenset og tilpasset formålet med rapporten. Det gis
en presentasjon av KF-organisering sammenlignet med organisering i kommunens
basisorganisasjon. De to alternativene for organisering ses i lys av perspektivene som ligger til grunn
for undersøkelsen: Økonomi, styring og kvalitet.

Overordnet om organisasjonsformen (KF)
Når kommunen ønsker å gi virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn tradisjonell
“basisorganisering”1, kan etablering av et kommunalt foretak være et egnet alternativ.2
Selv om et KF er en utskilt del av kommunens øvrige forvaltning, er et KF, til forskjell fra et
aksjeselskap og et interkommunalt selskap (etter IKS-loven), ikke en egen juridisk person, men del av
kommunen som rettssubjekt. Kommunen vil følgelig være part i alle avtaler og hefte for foretakets
forpliktelser.

Økonomiske forhold knyttet til KF som foretaksform
Økonomiske konsekvenser av de to ulike organisasjonsformene kan være av ulik art og komme til
uttrykk som økt effektivitet i tjenesteproduksjon, transaksjonskostnader, suboptimalisering, endringer i
økonomisk risiko og i eventuelt andre fordeler eller ulemper knyttet til foretaksformen. Under følger en
kort gjennomgang av sentrale forhold innen økonomi.
Effektivitetsgevinster
Som en noe mer isolert enhet enn avdelinger i en basisorganisasjon vil kunne være, vil et KF kunne
spesialisere seg noe mer innen sine oppgaver og dermed kunne oppnå en effektiviseringsgevinst.
Transaksjonskostnader
Transaksjonskostnader kan defineres som “de komparative kostnadene ved planlegging, tilpasning,
og overvåkning av oppgaveutførelse under alternative styringsstrukturer.”3 É
 n transaksjonskostnad er
for eksempel at det utarbeides egne regnskap for foretaket. Som resultat av dette må kommunen
som “konsern” (ansvarlig for både basisorganisasjon og KF) etablere konsernregnskap etter føringer
fra KOSTRA. Det er også kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven. Da må
KF-ets regnskap konverteres. Dette betyr at kommunen samlet har ekstrautgifter til produksjon og
revisjon av økonomisk rapportering. En tilgrensende transaksjonskostnad vil være behov for ekstra
revisjon for KF-ene.

1

“Basisorganisering” forstått som den kommunale organisasjonen under kommunedirektørens
styringslinje.
2
Kommuneloven (2018), kapittel 9.
3
Williamson, Oliver E., 1985.
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En annen transaksjonskostnad kan være behovet for formalisering av tjenesteflyt gjennom kontrakter,
løpende vedlikehold av innhold i disse (prising, krav m.v.). For eksempel vil det kunne oppstå et
behov for å avtalefeste leveranser fra støttetjenester i basisorganisasjonen. Dette kan være
regnskapstjenester, HR-tjenester, IT m.v.
En tredje transaksjonskostnad kan være behov for mer ledelsesmessig oppfølging og styring av
KF-ene. Dette kan komme til uttrykk gjennom styrehonorarer, lederlønninger og ev. andre tilsvarende
forhold.
En fjerde relevant transaksjonskostnad vil kunne være dubleringer av andre funksjoner og materiell
som ikke er omfattet av punktene over.
Bestiller-utfører-modell (BUM)
I Stavanger kommune er BUM etablert innen rammene av noen av foretakene. BUM legger i teorien
til rette for at kontrakter og avtaler med interne utførere kan følges opp på samme måte som
kontrakter og avtaler med private leverandører av tjenester. Kontroll og oppfølging av
tjenesteproduksjonen kan dermed i teorien baseres på formelle avtaler som er uavhengige av om det
er en privat eller en intern utførerenhet som er ansvarlig for driften. Tettere og systematisk oppfølging
av tjenesteproduksjon vil kunne virke fremmende på både effektivitet og kvalitet og gi økonomiske
gevinster. En grunnleggende forutsetning for bruk av modellen er imidlertid at en eventuell
kvalitetsheving og effektivisering av driften, som følge av bruk av modellen, kompenserer for de
transaksjonskostnadene som BUM medfører. BUM kan være et steg i retning av
konkurranseutsetting av kommunale oppgaver.
Ansvar og risiko
Som nevnt innledningsvis er et kommunalt foretak ikke et eget juridisk subjekt, men del av
kommunen som rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. En
utskillelse av virksomhet til et KF vil dermed ikke virke begrensende for kommunens ansvar. Det er
dermed ingen juridisk forskjell mellom etat og kommunalt foretak når det gjelder ansvarsbegrensning.
Skatte- og avgiftsmessige forhold
Etter skatteloven § 2-30 første ledd bokstav c er kommuner fritatt fra skatteplikt på inntekt (og
formue). Fritaket omfatter i utgangspunktet alle inntekter til kommunene, herunder inntekter fra
eventuell kommersiell virksomhet som drives i kommunen, utbytte/gevinster fra selskaper kommunen
har eierandeler i, inntekter i form av innbetalinger fra tjenestemottakere og renteinntekter ved utlån
mv. Skattefritaket gjelder kommunen som subjekt, og omfatter dermed virksomhet/aktivitet i
avdelinger og etater av kommunen og kommunale foretak (KF) organisert etter kommuneloven
kapittel 11.
Det understrekes i denne sammenheng også at KF har samme rett til MVA-kompensasjon som om
virksomheten ligger i kommunal etat/sektor.4
Skatt og avgift er således ikke avgjørende ved valg av organisering mellom de to alternativene.
Lov om offentlige anskaffelser
Kommunesektoren berøres i stor grad av EØS-avtalens konkurransebestemmelser der forholdet til
reglene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte er sentrale. Anskaffelsesregelverket gjelder for
stat, kommune og fylkeskommuner samt offentlige organer eller virksomheter som er organisert som
egne rettssubjekter, f eks. aksjeselskap.

4

Jamfør merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 bokstav a.
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I tråd med lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) og tilhørende forskrift om offentlige
anskaffelser (FOA), kommer bestemmelsene om offentlige anskaffelser ikke til anvendelse i de
tilfellene hvor kommunen løser oppgavene med egne ressurser. Et KF er ikke et selvstendig juridisk
rettssubjekt, men “er en del av kommunen”, jf. kommuneloven § 9-1 andre ledd, og kommunens
basisorganisasjon kan med det fritt benytte tjenester fra KFene uten å måtte legge ut oppdragene på
anbud.

Styringsmessige forhold
Om styring av kommunale foretak
Kommunale foretak (KF) ledes av et eget styre, som er utpekt direkte av kommunestyret.
Kommunestyret er direkte overordnet foretaket og dets virksomhet. Utover nevnte unntak står
kommunestyret fritt til å velge styremedlemmer. Ved at foretaket er del av kommunen som
rettssubjekt og at styret velges av kommunestyret, vil den politiske styringen kunne sies å være
betydelig. Kommunestyret setter gjennom økonomi- og handlingsplanen de økonomiske rammene for
foretakets drift og virksomhet.5 Daglig leder er direkte underordnet styret og har ansvar for at
foretaket drives iht. gjeldende føringer.6 Til forskjell fra enheter i kommunens basisorganisasjon har
kommunedirektøren ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder.7
Kommunen er arbeidsgiver for de ansatte, men daglig leder har det løpende personalansvaret
I likhet som ved organisering i basisorganisasjonen i kommunen, vil kommunen være arbeidsgiver.
Den daglige oppfølgingen av arbeidsgiveransvaret for ansatte i KF-ene vil ivaretas av daglig leder for
foretaket.8
Internkontroll
I ny kommunelov (2018) er kravene til internkontroll tydeliggjort. Dette til forskjell fra gammel
kommunelov (1992). I lovteksten står det blant annet at “Internkontrollen skal være systematisk og
tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.”9 Det er ikke i dette oppdraget
gjennomført en helhetlig systematisk oppfølging av hvorvidt KF-ene har etablert en fullt ut tilstrekkelig
internkontroll, men det er noe som kan vurderes i videre prosesser.
Om aktivitet i markedet og kryssubsidiering
KF-ene kan påta seg oppdrag i markedet i samme grad som basisorganisasjonen. KF-modellen kan
være godt egnet som form, dersom kommunen ønsker slik aktivitet. Det er krav til at kommunen ikke
kryssubsidierer kommersiell aktivitet. KF-ets basiskostnader (som støttetjenester) skal belastes de
tjenester som ytes i markedet. Et KF har gjennom egne regnskap og en separat organisasjon gode
forutsetninger for internprising.

Kvalitet
Det er ut fra et generelt teoretisk utgangspunkt begrenset materiale som tydelig underbygger at
KF-organiseringen direkte påvirker kvalitet. Det er likevel noen vurderinger knyttet til kvalitet som vi
velger å presentere under:

5

Kommuneloven (2018) §9
Kommuneloven (2018) §9-12
7
Kommuneloven (2018) §9
8
Kommuneloven (2018) §9-12
9
Kommuneloven (2018) §9-13
6

Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune
PwC

10

KS oppgir i heftet “Folkevalgt lederskap og kommunal organisering”10 følgende som en begrunnelse
for opprettelse av KF:
“Kommunalt og fylkeskommunalt foretak er først og fremst tenkt brukt for oppgaver av
forretningsmessig art.”11
Ut over denne formuleringen gis ikke ytterligere begrunnelse for valg av foretaksformen. Hvilke
oppgaver av forretningsmessig art som bedre kan løses med KF-organisering og ev. begrunnelse for
dette oppgis ikke.
Et annet relevant hefte fra KS “Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll” har også
begrenset relevans for tjenestekvalitetsaspektet. Følgende formulering fra heftet gir likevel en
inngang:
“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 ...”12
En fristilling fra kommunedirektørens styringslinje kan tenkes å påvirke tjenestekvalitet i positiv eller
negativ retning. Det kan tenkes at en fristilling legger til rette for at foretaket får økt fokus på
kjerneoppgavene, i og med at man kan “fristillles” fra aktiviteter og prosesser i basisorganisasjonen.
Økt fokus på kjerneoppgaver kan konkret skje gjennom økt fokus på medarbeiderutvikling, kunder/
brukere, produkter m.v. En rapport fra IRIS underbygger “fristillingsargumentet” og viser effekter som
kan være aktuelle både for perspektivene effektivitet og styring, men også for tjenestekvalitet:
“Et optimistisk perspektiv på foretaksmodellen er at den er et columbi egg: Den muliggjør
politisk styring for å sikre gjennomslag for partipolitiske hensyn, likhetshensyn og
rettssikkerhet samtidig som den gir frihet for foretaksledelsen slik at den kan effektivisere og
utvikle virksomheten. Tjenestene kan i større grad behovstilpasses og produksjonen kan bli
mer kostnadseffektiv. Betingelsen for å oppnå disse tilsiktede effektene er en klar ansvarsog rollefordeling mellom de folkevalgte, styret og foretaksledelsen.”13
Et annet forhold som ikke er knyttet direkte til KF-formen, men som er relevant i dette studiet, er
forholdet mellom tjenestekvalitet og bestiller-utfører-modellen. Etableringen av en utfører- og en
bestillerfunksjon vil kunne skape økt bevissthet knyttet til selve bestillingen av oppdrag og til
utførelsen. Slike kvalitetseffekter fordrer imidlertid at man tilrettelegger og følger opp på en
hensiktsmessig måte.

KS, Folkevalgt lederskap og kommunal organisering (KS nettsider).
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/verktoy/arbeidhefte---bokmal.pdf
11
KS, Folkevalgt lederskap og kommunal organisering (KS nettsider), s12.
12
KS 21 anbefalinger til godt eierskap “Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll”
13
Rapport IRIS -2012 /072
10
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Kap 4. Om foretakene i
Stavanger kommune
Om opprettelsen av KF-ene
Stavanger kommune opprettet fra 2001 og frem til 2016 seks kommunale foretak (KF). Opprettelsen
av KF-ene ble gjort med hjemmel i kommunelovens (1992) kapittel 11.14

Formål med selskapene
Formålet med etableringen av de ulike KF-ene var forskjellig. I tabellen under oppgis et utdrag fra
vedtektene til KF-ene. Vi har uthevet det vi mener særlig er beskrivende for foretakets virksomhet:15
Stavanger
utvikling KF

Stavanger
boligbygg KF

Sølvberget
KF

Stav. naturog
idrettsservice
KF

Stavanger
byggdrift
KF

Stavanger
parkeringselskap KF

(...) eie, erverve,
utvikle og selge
eiendom/
utbyggingsområder.
Foretaket skal
drives etter
forretningsmessige
prinsipper, men
skal også utvise
et samfunnsansvar (...).
Foretaket kan
være eier eller
medeier i AS

(...) eie, samt å forestå
forvaltning, drift og
vedlikehold av
kommunens boliger i
Stavanger. (…) skal
drives basert på en
økonomisk vurdering
av hvordan foretakets
verdier best kan
forvaltes (...).
Foretaket skal være et
sosialt virkemiddel. for
å framskaffe boliger til
målgrupper kommunen
til enhver tid ønsker å
tilgodese (...).

(...) driften av
Stavanger
bibliotek og
kulturhus, jfr
Biblioteklov
og vedtatte
planer. (…)
Foretaket
står ellers
fritt til å drive
samme type
virksomhet
eller
tjenester
overfor
andre (…).

(...) drift og
vedlikehold av
idrettsanlegg,
idrettshaller,
turstier,
badeplasser,
lekeplasser,
nærmiljøanlegg
og skjøtsel av
naturområder,
kulturlandskap
og parker. (...)
kunne
konkurrere om
oppdrag i
markedet (...).

(...) drifts-,
vedlikeholds-, og
renholdstjenester for
bygninger
tilhørende
Stavanger
kommune.
(...)
Foretaket
skal (...)
kunne
konkurrere
om oppdrag i
markedet (...).

(...) forestå all
avgiftsbelagt
parkering (...)
håndheving av
parkeringsbestemmelsene
og annen trafikkhåndheving (...)
Foretaket skal ha
ansvar for
bygging, drift og
vedlikehold av
kommunale
offentlige
parkeringsanlegg (...).

Lov om kommune og fylkeskommuner (kommuneloven 1992), kapittel 11:
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1992-09-25-107
15
Vedtektene til de ulike KFene er tilgjengelige på KFenes nettsider.
14
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Kvantitative forskjeller mellom KF-ene
Også kvantitative parametre er beskrivende for de seks KF-ene. Som vi ser av tabellen under er
Stavanger byggdrift KF den klart tyngste aktøren sett i forhold til antall ansatte, og KF-et har
tilhørende høy omsetning. Sølvberget KF og Stavanger natur og idrettsservice KF er, i likhet med
Stavanger byggdrift KF, tjeneste- og personalintensive virksomheter.
Stavanger boligbygg KF og Stavanger parkering KF er relativt kapitalintensive virksomheter, med
relativt høye leieinntekter sett i forhold til antallet ansatte.
Stavanger utvikling KF er ikke så stort målt etter antallet ansatte. Dette KFet forstås best som
forvalter av enorme eiendomsverdier for Stavanger kommune. SU har ca. 200 ulike eiendommer –
noe som utgjør totalt 4600 daa, hvorav 700 daa er byggeområder. Bygningsmassen som Stavanger
utvikling KF forvalter utgjør ca. 19.000m2 BRA.16 På grunn av etableringen av Jåttavagen2 i 2019
økte omsetningen til 742.918.366 kr i regnskapet for 2019. 17

Tabell 4.1. (Kilde: Årsregnskapene 2019 for de seks KFene).

Om relasjoner mellom KFer, basisorganisasjon og andre aktører
KF-ene er styringsmessig skilt ut fra kommunedirektørens styringslinje i basisorganisasjonen. Like
fullt eksisterer det svært mange relasjoner mellom KF-ene og basisorganisasjonen. Det eksisterer
også relasjoner mellom de enkelte KF-ene og mellom KF-ene og andre aktører utenfor rettssubjektet
Stavanger kommune. Relasjonene er ulikartede. Vi har kategorisert relasjonene etter overskriftene
som fremgår under:
Bestiller-utfører (røde piler i figur under)
Bestiller-utfører-kategorien er avgrenset til bestillinger fra basisorganisasjon til KF. Noen av KF-ene
kan omtales som utførerenheter.
Stavanger byggdrift KF er en svært sentral utfører. Primært leverer Stavanger byggdrift KF
renholdstjenester og vaktmestertjenester til kommunale formålsbygg i Stavanger kommune. Disse
leveransene skjer primært etter bestilling fra avdelingen Byggforvaltning i basisorganisasjonen.
16
17

E-post fra Stavanger utvikling KF.
 I desember 2019 ble det inngått avtale med private aktører om videreutvikling av eiendommene i Jåttåvågen
«

gjennom et felles selskap. Som ledd i denne transaksjonen ble eiendommene overført til Jåttåvågen2 AS som
tingsinnskudd samme måned, med en verdi på 802,5 MNOK. I tillegg til økning av foretakets aksjekapital ga
denne transaksjonen en regnskapsmessig nettogevinst på 576,6 MNOK. Den regnskapsmessige omsetningen i
Stavanger utvikling KF for 2019 viser derfor et beløp på 742,9 MNOK. Kilde: Daglig leder - Stavanger utvikling
KF
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Stavanger byggdrift KF leverer også mat til en rekke helseinstitusjoner i kommunen etter bestilling.
Stavanger byggdrift KF hadde 3676 transaksjoner med basisorganisasjonen i 2019.18 Stavanger
boligbygg KF står for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale boliger. I den
forbindelse er foretaket bestiller av tjenester fra Stavanger byggdrift KF. Stavanger byggdrift KF
leverer også til andre KFer etter bestilling.
Stavanger natur- og idrettsservice KF har to sentrale bestillere i basisorganisasjonen: Idrett og Park
og vei. Primært bestiller Idrett tjenester til drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg, mens Park
og vei bestiller tjenester knyttet til drift og vedlikehold av kommunale parker og veier.
Tjenesteleveranser fra basisorganisasjonen (lilla piler i figur under)
Basisorganisasjonen leverer en rekke støttetjenester til samtlige seks KF. Regnskapsavdelingen i
kommunen (som inkluderer lønn) er nok den aller tyngste tjenesten som leveres. Kostnaden for
regnskapstjenester faktureres ut til KF-ene. Andre tjenester som for eksempel IT-støtte, HR, juridiske
tjenester, innkjøp m.m leveres til foretakene ved behov og er i mindre grad regulert gjennom formelle
avtaler. Dette fører også til at enkelte tjenester ikke belastes foretakene.
Utbytter og lån (grønn pil i figur under)
Stavanger parkeringsselskap KF har for regnskapsåret 2019 lagt opp til et utbytte på 30 mill kroner til
“konsernet” Stavanger kommune. Dette er likt med 2018, og det har også vært praksis tidligere år
med betydelige utbytter fra foretaket. Stavanger boligbygg KF har siden opprettelse også levert årlige
utbytter til Stavanger kommune kr 21,7 mill. (2017), kr 20,4 mill. (2018), kr 11,4 mill. (2019).19 For de
andre foretakene er det ikke like faste mønstre for utbyttebetalinger og / eller utbytte er ikke aktuelt.
Flere av foretakene har betydelige lån til bykassen (Stavanger kommune). Renter og avdrag på disse
lånene representerer også faste overføringer fra foretakene til kommunen, noe som kan
sammenlignes med utbytter.
Andre relasjoner (grå linjer)
“Andre relasjoner” inkluderer mindre bestillinger, ulike typer samhandling og koordinering knyttet til
tjenesteyting, prosjektsamarbeid, salg av tjenester i markedet, tjenesteleveranser mellom KF-ene
m.m. Denne listen over andre relasjoner vil aldri kunne være uttømmende, men det er et forsøk på å
beskrive det som har kommet frem som vesentlige relasjoner i datainnhentingen (dokumentstudier og
intervjuer). Som vi ser av bildet under har Stavanger byggdrift KF svært mange relasjoner til
basisorganisasjonen. Dette KF-et har også en rekke relasjoner til deler av basisorganisasjonen som
ikke framkommer av oversikten under og til øvrige KFer. Relasjonene innebærer i all hovedsak
leveranser av renhold, vaktmestertjenester og kjøkkendrift og kan knyttes til de 3676 transaksjonene
som er nevnt over. De øvrige KF-ene har også en rekke “andre relasjoner” til både basisorganisasjon
og til hverandre.

18
19

E-post fra SK Regnskap 28. mai 2018.
E-post fra Stavanger boligbygg KF.
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Figur 4.1. Relasjoner mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen og andre viktige interessenter (ikke
uttømmende oversikt).
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Kap 5. Økonomi
Økonomikapittelet ordnes etter kategoriene som fremkommer under. De tre første delkapitlene
omhandler transaksjonskostnader. Vi skiller i vår analyse mellom generelle transaksjonskostnader,
transaksjonskostnadene som følger av at man har etablert en bestiller-utfører-relasjon knyttet til
oppgaveutførelse og risiko for dublering av stillinger. De tre siste kapitlene omhandler gevinster ved
KF-organisering eller risiko for kostnader ved eventuell reintegrering i basisorganisasjonen.
1. Delkapittelet Generelle transaksjonskostnader indikerer begrensede transaksjonskostnader, sett i
forhold til den samlede kostnadsbasen. Like fullt har vi identifisert potensielle besparelser på flere
millioner kroner under dette punktet. Besparelser knyttet til styrehonorarer, revisjon m.m. er
eksempler disse generelle transaksjonskostnadene.
2. Bestiller-utfører-spesifikke forhold presenteres under delkapittel med samme navn. Organisering
av bestiller-utfører-modellen, som Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift
KF har, omfatter en rekke årsverk. Det foreligger trolig muligheter for å frigjøre betydelig tid ved
administrasjon av oppgaveutførelse. Det fremgår av intervjuer med både kommunen og
foretakene at de ansatte har sammensatte roller, og det ikke er åpenbart hvor mye overlappende
kompetanse og ressursbruk som forekommer.
3. Dublering av stillinger. Vi har ikke funnet at det eksisterer vesentlig dublering av stillinger.
4. Delkapittelet Effektiviseringsgevinster v iser nettopp gevinster ved KF organiseringen og BUM.
Disse vurderes som begrensede ut fra tilgjengelig dokumentasjon i prosjektet.
5. Kapittelet Økonomiske gevinster gjennom næringsrettet aktivitet v iser gevinster knyttet til det å
operere i næringsrettet aktivitet, noe som er aktuelt for flere KFer.
6. Sistnevnte delkapittel omtaler Kostnader ved å eventuelt reintegreres i basisorganisasjonen. Det
vises her til konkrete innspill fra Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Generelle transaksjonskostnader
Selv om et kommunalt foretak er del av kommunen som rettssubjekt følger det en rekke krav til
oppfølging og rapportering fra foretakene. Et kommunalt foretak plikter blant annet å avlegge eget
årsregnskap. Foretaket følger også kommunens årshjul for økonomirapportering. Dette innebærer at
foretaket må avlegge tertialrapporter og lage egne budsjetter som inngår i kommunens økonomi- og
handlingsplan. Samtaler med SK Regnskap bekrefter at det medgår betydelig ressursbruk til
gjennomføring av årsoppgjør, løpende rapportering og budsjettprosesser for foretakene. Kostnaden
ved dette er reflektert ved internfakturering av foretakene. I vår analyse av generelle
transaksjonskostnader tar vi utgangspunkt i foretakenes administrative kostnader, og vi belyser de
merkostnadene som er knyttet til foretaksorganiseringen.
Datagrunnlaget er utarbeidet av foretakene selv etter bestilling fra PwC. PwC har ikke foretatt en
revisjon eller utført kontrollhandlinger knyttet til å verifisere tallgrunnlaget. Under følger en
gjennomgang av det PwC anser å være de vesentligste kostnadsdriverne ved organisering som
kommunalt foretak.
Styrehonorar
Det følger av kommuneloven kapittel 9 at kommunale foretak skal ha eget styre. Styrehonorar for det
enkelte KF fastsettes av kommunestyre, og kommunestyret kan, dersom de finner det formålstjenlig,
justere godtgjørelsen for styrearbeid. Med utgangspunkt i avlagte regnskap for 2019 har vi hentet ut
styrehonorarene for de seks foretakene. Samlet utgjør styrehonorarene, inkludert arbeidsgiveravgift
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på 14,1 %, rundt 2 millioner kroner.20. En eventuell organisering under etat vil føre til en avvikling av
styrene og gi en besparelse av nevnte honorarer. Besparelsen tar ikke høyde for eventuelle behov for
å øke kapasiteten hos kommunedirektørens administrasjon ved tilbakeføring av foretakene. Flere
KFer har trukket frem positive sider ved å ha et foretaksstyre. Disse er nærmere omtalt i kapittel 7
Kvalitet.

Tabell 5.1 Oversikt over styrehonorar til de kommunale foretakene. Kilde: Årsregnskap 2019 & SK regnskap.

Revisjon
Det er krav til individuell revisjon av hver enkelt foretak. En separat revisjon av foretakene
representerer etter PwC sitt syn en merkostnad sammenlignet med en felles revisjon av avdelinger
innenfor kommunens basisorganisasjon. Hvert foretak avlegger et eget årsregnskap som vurderes på
isolert basis og mottar egen revisjonsberetning. De kommunale foretakene har en samlet årlig
revisjonskostnad på 791.333 kr. Til sammenligning har kommunens basisorganisasjon et
revisjonshonorar på kr 6.058.000 kr. Dette inkluderer både regnskapsrevisjon, selskapskontroller,
forvaltningsrevisjoner og eventuell rådgivning.21
Foretakene utgjør mindre enn 10 % av kommunens samlede driftskostnader, men samtidig utgjør
revisjonshonorarene rundt 13 % av kommunens samlede kostnader ved revisjon. PwC anslår, basert
på innspill fra egen revisjonsavdeling, det som realistisk at foretaket vil kunne redusere
revisjonshonoraret med 20-30 % dersom foretaket inngår i kommunens basisorganisasjon. Et
vesentlig moment knyttet til estimert besparelse er også at foretakenes inntekter i vesentlig grad er
interne mot Stavanger kommune. Besparelse vil kunne avvike mellom foretakene, avhengig av
foretakets karakter og størrelse. For dette formål har vi gjort en forenkling og benyttet samme intervall
for besparelse for samtlige foretak. Med samlede årlige revisjonshonorar på 791.333kr vil det
anslagsvis være mulig å hente ut en samlet besparelse på mellom 158.267 kr og 237.400 kr.

Tabell 5.2 Oversikt over revisjonskostnader til de kommunale foretakene. Kilde: Årsregnskap 2019.

20
21

Kilde: Årsregnskap 2019. Informasjon om arbeidsgiveravgift formidlet av SK Regnskap.
E-post fra medlem av prosjektgruppen mai 2020.
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Regnskap og lønn
Som eget foretak stilles det krav til produksjon av separate årsregnskap, separat tertialrapportering,
input til kommunens skatte- og avgiftsrapportering, samt utarbeidelse og gjennomføring av egne
budsjettprosesser. I tillegg kreves ressursbruk til KOSTRA-rapportering. Enkelte av foretakene
avlegger regnskap i tråd med GRS (God regnskapsskikk) som krever en påfølgende konvertering til
kommunal regnskapsstandard for rapporteringsformål. Mye av medgått ressursbruk til nevnte
prosesser vil kunne kuttes dersom man inngår som en del av kommunens basisorganisasjon.
Regnskapskostnad i tabell inkluderer estimert arbeid i egenregi, samt tjenestekjøp fra SK Regnskap.
Legger man til grunn kommunens egne satser for internprising av regnskapstjenester, og at
foretaksspesifikke arbeidsoppgaver svarer for 20 % til 30 % av samlet ressursbruk, får man en årlig
estimert besparelse på mellom 1.858.577 kr og 2.787.866 kr.

Tabell 5.3 Oversikt over kostnader til lønn og regnskap til de kommunale foretakene. Kilde: tilsendte tall fra
foretakene selv & SK regnskap

Økonomifunksjonen
I tillegg til regnskapsførsel har foretakene kostnader knyttet til generell økonomioppfølging av
foretaket. Deler av disse arbeidsoppgavene omfatter rapportering til kommunens basisorganisasjon.
Kommunens egen enhet for økonomistyring og eierstyring omfatter i dag 25 årsverk som forvalter
10,8 milliarder kr og 8.643 årsverk. I tillegg har noen direktørområder enkelte merkantile ressurser.
Økonomiansvarlige i foretakene utgjør fem årsverk alene, fordelt på 1,0 milliarder kr og 578 årsverk.
Forholdstallet konstaterer en høyere tetthet i KF-ene enn i kommunens basisorganisasjon knyttet til
merkantile ressurser. PwC har skjønnsmessig lagt til grunn en estimert potensiell besparelse på
mellom 25 % og 50 % av de kostnader foretakene har ført opp. Estimert besparelse utgjør mellom
733.707 kr og 1.467.415 kr.

Tabell 5.4 Oversikt over kostnader ved oppfølging av økonomi hos de kommunale foretakene. Kilde:
Årsregnskap 2019 & SK regnskap

Andre administrative kostnader
PwC har i samarbeid med foretakene kartlagt andre administrative tjenester som arkiv, HR, IT,
markedsføring, innkjøp med mer. PwC vurderer disse kostnadene til i all hovedsak å være
uavhengige av organisering og har således ikke lagt inn noen besparelse for disse.
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Sammendrag
Basert på en overordnet analyse er det identifisert generelle transaksjonskostnader i størrelsesorden
4,8 millioner kroner til 6,5 millioner kroner. PwC understreker at dette er estimater. Til sammenligning
utgjør identifiserte transaksjonskostnader under 1 % av de samlede driftskostnader for foretakene.
Under følger en tabell med oversikt over generelle transaksjonskostnad per foretak.

Tabell 5.5. Estimerte generelle transaksjonskostnader per foretak.

Bestiller-utfører-spesifikke forhold
Utskillelse av tjenesteproduksjon stiller krav til formalisering av tjenesteflyt gjennom kontrakter,
løpende vedlikehold av innhold i disse (prising, krav og funksjon). Videre vil det foreligge behov for
administrativ oppfølging av leveranser og bestillinger. PwC har gjennom dokumentstudier og
intervjuer forsøkt å kartlegge omfang og ressursbruk knyttet til bestiller- og utførerapparatet til
Stavanger kommune. Som beskrevet i kapittel tre, vil transaksjonskostnader knyttet til en
bestiller-utfører-modell (BUM) være mest aktuelt for de foretakene som har tradisjonelle utførerroller:
Stavanger natur- og idrettsservice (NIS) og Stavanger byggdrift KF (SBD).
Det har vært utfordrende å tallfeste ressursbruken som medgår til oppfølging av BUM. Dette skyldes
flere forhold. Blant annet har ansatte i foretakene og kommunen sammensatte roller, der bestillereller utfører-rollen oftest kun utgjør deler av den enkeltes ansvarsområde. Det fremgår videre av
intervjuer at omfanget av interaksjon mellom bestiller og utfører er relasjons- og personavhengig.
Enkelte bestillere er tett på utfører, mens andre har en mer tilbaketrukket rolle. Store deler av
forvaltningen knyttet til BUM har også et klart grensesnitt mot drift og det er krevende å trekke et klart
skille mellom det som er administrasjon av BUM og de kontrollaktiviteter som ville vært nødvendig
uavhengig av organisering.
Det er også til dels ulik organisering av BUM for Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) og
Stavanger byggdrift KF (SBD). Størstedelen av inntektene til NIS faller inn under en større
rammeavtale med kommunen der leveranse fra utfører avtales gjennom årlige og månedlige møter.
Det gjøres en rekke mindre bestillinger også til NIS, men disse utgjør en mindre del av den totale
virksomheten. Videre har NIS klare bestillere i form av Idrett og Park og vei. For SBD er bildet noe
annerledes. I tillegg til rammeavtaler har SBD flere tusen enkeltbestillinger fra en rekke
tjenesteområder i kommunen. Disse bestillingene formaliseres som skriftlige ordre i
forvaltningssystemet FS. SBD har seks ansatte på fulltid som jobber med oppfølging av ordre i FS.
Stavanger kommune foretok i 2012 en intern gjennomgang av bestiller-utførermodellen. Funnene er
oppsummert i rapporten “Vurdering av bestiller-utfører organiseringen mellom Bymiljø og utbygging,
Stavanger Byggdrift KF og Stavanger natur- og Idrettsservice KF (2012)”. PwC har gjennomgått
rapporten og finner klare likhetstrekk mellom de forhold som blir beskrevet i rapporten og det
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situasjonsbildet som tegnes av NIS og SBD i gjennomførte intervjuer. Blant annet løftes følgende
aktuelle konklusjon frem i rapporten:
“Kartleggingen av BU-prosessene mellom NIS og bestillerenhetene har avdekket at det er
implementert en «mykere» versjon av BU-modellen enn forutsatt ved etableringen av NIS.
Bestillerenhetene anvender hovedsakelig rammebestillinger overfor NIS.
Rammebestillingene gir foretaket et større handlingsrom til å påvirke tjenesteproduksjonen,
herunder foreta prioriteringer mellom anlegg/anleggstyper. Partene gir uttrykk for at uenighet
knyttet til prioriteringer foretatt i løpet av budsjettåreter en kilde til konflikt. Avtalene kan
således karakteriseres som myke. Kombinasjonen av rammebestillinger og tilnærmet
monopol vil kunne gi lave insentiver for effektivisering.”
Rapporten trekker også frem vesentlige forhold ved SBD som fortsatt er gjeldende:
“Generelt synes bestillersiden å ha for liten kapasitet til å gjennomføre den oppfølging og
kontroll som en skulle forventet i en BU-modell. Her er mange praktiske løsninger basert på
tillit med sikte på å redusere byråkrati og transaksjonskostnader. SBD mener imidlertid at de
får ekstra transaksjonskostnader grunnet mangler i fagsystemet FS i forhold til kopling
mellom oppdrag og økonomioppfølging.”22
Gjennom intervjuer ble det avdekket at selskapet bruker betydelig med ressurser på internfakturering
av oppdrag til avdelinger og foretak i Stavanger kommune. Dette er også en kommunisert bekymring
fra foretaket selv, som presiseres at det kunne vært spart mye ressurser på å digitalisere prosessene.
Her ligger det potensielt en stor besparelse ved overgang til et mer automatisert system uavhengig av
organisering.
Selv om om BUM praktiseres på et moderat nivå, medgår det likevel samlet for kommunen betydelige
ressurser til å følge opp bestillinger innenfor modellen. Som nevnt innledningsvis er det gjennomført
både dokumentstudier og intervjuer for å kartlegge ressursbruken til BUM. Utfordringer ved arbeidet
er også beskrevet. PwC ønsker å understreker at vedlagt analyse (tabeller) er grove estimater basert
på vurderinger fra intervjuer og enkelte oppfølgende samtaler. Følgende forutsetninger er lagt til
grunn:
-

-

Relasjoner i tabeller er ikke en uttømmende liste over alle bestiller-utfører-relasjoner, men tar for
seg de mest sentrale relasjonene
Grunnlag for beregning av verdi ved frigjort tid er gjennomsnittlig årslønn for hhv. Stavanger
natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF og kommunens egne avdelinger. Det er også
tillagt sosiale kostnader som utgjør rundt 30 % per årsverk (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift)
Informasjon er basert på samtaler med representanter fra foretakene og kommunens
basisorganisasjon
Mange av ressursene omfattet av BUM har sammensatte roller og det er vanskelig å skille
mellom administrasjon av bestiller / utfører og driftsoppgaver som er uavhengige av organisering.
Her har man valgt en konservativ tilnærming og satt “lav” besparelse til null.

I den første tabellen følger en oppstilling av relasjoner mellom Stavanger byggdrift KF og Stavanger
kommune representert ved helse og omsorg og byggforvaltning. Som nevnt tidligere, har Stavanger
byggdrift KF et stort transaksjonsvolum. I følge Stavanger byggdrift KF var det samlede antall
bestillinger på nær 10.000 i 2019.23 Dette synliggjøres gjennom flere merkantile stillinger og det er
Stavanger kommune, Vurdering av bestiller-utførerorganiseringen mellom Bymiljø og utbygging,
Stavanger byggdtift KF og Stavanger natur- og idrettsservice KF, 2012.
23
E-post fra Stavanger byggdrift KF
22
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tilsynelatende betydelig innsparingspotensial knyttet til digitalisering og / eller avvikling av BUM for
foretaket.

Tabell 5.6. Estimert ressursbruk ved bestiller-utfører-modell for Stavanger byggdrift KF.24

Det foreligger også et antatt potensial for innsparing for NIS. Dette er i større grad avhengig av at det
faktisk eksisterer overlappende funksjoner som kan frigjøres ved endret organisering.

Tabell 5.7. Estimert ressursbruk ved bestiller-utfører-modell for Stavanger natur- og idrettsservice KF25

24
25

Basert på samtaler i intervjuer.
Basert på samtaler i intervjuer.
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Summert for Stavanger kommune, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF
er det estimert en potensiell frigjøring av 9,5 til 20 årsverk. Verdien av dette er beløper seg til flere
millioner kroner. Det er heftet relativt stor usikkerhet til disse tallene.
Slik PwC oppfatter organiseringen i Stavanger kommune praktiseres en omfangsmessig begrenset
bestiller-utfører-modell basert på tillit, bruk av rammeavtaler, der de kommunale foretakene er gitt høy
grad av frihet i sin oppgaveutførelse. Dette gir utslag i relativt sett moderate transaksjonskostnader.
Et aktuelt spørsmål er om organiseringen på en tilstrekkelig måte skaper dynamikk og insentiver som
gir utslag i ønskede effektivitets- og kvalitetsgevinster og om den konkrete organiseringen
rettferdiggjør de kostnader som faktisk er knyttet til modellen. Dette vil bli videre omtalt under
delkapittel Effektiviseringsgevinster.

Dublering av stillinger
I tillegg til transaksjonskostnader presentert i de to foregående kapitlene, vil det også foreligge en
iboende risiko for økte kostnader knyttet til ineffektiv ressursbruk ved å opprette adskilte foretak. En
potensiell risiko ved etablering av adskilte foretak og fristilte enheter er at det enkelte foretak bygger
opp egne administrasjonsenheter/støttefunksjoner. Dette fører med seg dublering av stillinger og
potensielt betydelige effektivitetstap sammenlignet med større enheter som oppnår skalafordeler
gjennom deling av ressurser.
PwC har gjennom sin kartlegging av foretakene, søkt å identifisere nevnte effektivitetstap. PwC
opplever at foretakene sammen med kommunen har klart å holde disse kostnadene nede. Med
utgangspunkt i dagens organisering opplever PwC at Stavanger kommune har organisert flere av de
administrative støttefunksjonene på en hensiktsmessig måte. De kommunale foretakene har ansatt
egne administrative nøkkelressurser, men benytter i stor grad basisorganisasjonens støttefunksjoner
til å utføre generellle administrative oppgaver. Eksempelvis kjøper foretakene det vesentligste av
regnskaps- og lønnstjenester fra basisorganisasjonen. SK Regnskap omfatter i dag rett over 60
regnskapsressurser som betjener både kommunens basisorganisasjon og de kommunale foretakene.
I tillegg til effektivitetsgevinster ved å samle tjenesteproduksjon, vil en samling av disse tjenestene
også fremme økt kvalitet gjennom mer spesialisering og et større fagmiljø.

Effektivseringsgevinster
En grunnleggende forutsetning for bruk av bestiller-utfører-modellen (BUM) er et ønske om at en
eventuell kvalitetsheving og effektivisering av driften, som følge av bruk av modellen, mer enn
kompenserer for de økte transaksjonskostnadene som BUM medfører. Den opprinnelige tanken med
å opprette de kommunale foretakene var å effektivisere og profesjonalisere driften av
tjenesteområdene som foretakene forvalter. Fra sammendraget i prosjektrapporten fra 201226 kan
man lese følgende konklusjon:
“Prosjektet finner grunnlag for å framholde at de involverte tjenesteleveransene er blitt
effektivisert etter innføringen av BU-modellen og med etableringen av de to kommunale
foretakene SBD og NIS. Det synes å være enighet mellom partene om dette og at store deler
av denne gevinsten kan tilskrives KF-modellen har gitt enklere tilgang til investeringsmidler til
bl.a. hensiktsmessig utstyr. Foretakene mener i tillegg at de har fått større fokus på effektiv
drift gjennom foretaksmodellen. I den grad driften er blitt mer effektiv, er det usikkert hvor
26
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mye som kan tilskrives foretaksmodellen til forskjell fra det en kunne oppnådd ved annen
organisering.”
Basert på dette kan man ikke utelukke at KF-organiseringen har hatt og har positive effekter på
driftsområdene. PwC har i forbindelse med datainnhenting etterspurt ledelsesrapportering og annen
dokumentasjon som peker på forhold ved dagens organisering som fremmer effektivitet. Felles for
mye av dokumentasjon og informasjon som er tilsendt PwC er at denne adresserer, og på en
beskrivende måte viser, foretakenes arbeid med effektivitet og kvalitet i sine tjenesteområder. Et slikt
eksempel er det arbeidet NIS og SBD legger ned for å redusere sykefraværet. Det vises til en rekke
positive tiltak. PwC kan imidlertid ikke se at en organisering som etat er til hinder for å gjennomføre
de samme tiltakene som foretakene har listet opp. Flere av foretakene viser også til relevante
referansepunkt der driften fremstår som konkurransedyktig målt mot andre kommuner og private
aktører. Dette gjelder eksempelvis tilbakeføring av kontrakter i bydel Tasta, der både NIS og SBD fikk
tilbakeført sine kontrakter etter en lengre periode med konkurranseutsetting. Videre fremgår det av
samtaler med foretakene og kommunen selv at man har vært gjennom prosesser med større
kostnadskutt. Både kommunen og foretakene selv anerkjenner at dette har vært gjennomført innenfor
de økonomiske ambisjonene. Andre relevante forhold relatert til effektivitet i foretakene er det faktum
at foretakene lykkes i ekstern konkurranse med andre tjenesteleverandører. Styret i Stavanger naturog idrettsservice oppsummerer i årsberetningen for 2019 følgende:
“Styret vurderer foretakets arbeid i 2019 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige
prosesser er videreført fra 2018 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. I
tillegg til å fokusere på å utføre tjenester for Stavanger kommune på en kostnadseffektiv og
god måte blir nye prosjekter igangsatt og gjennomført innenfor tildelte rammer.”27
Det er ikke innenfor mandatet til denne gjennomgangen å adressere foretakenes relative drift, men
adressere hvorvidt dagens organisering som KF bidrar til økte gevinster i driften. PwC har i liten grad
mottatt dokumentasjon på at det er selve foretaksformen som fremmer effektivitet i foretakene.
Effektivisering gjennom kutt i økonomiske rammer er eksempelvis ikke unik for foretaksformen og
tilsvarende dynamikk vil forekomme som en avdeling i kommunen. Kostnadskutt kan også være et
resultat av at tjenesteleveransen reduseres i tråd med reduksjon av den økonomiske bevilgningen.
Videre vil forhold som ledelse og kultur ha stor innvirkning på foretakenes drift.
PwC opplever i liten grad at Stavanger kommune gjennom foretaksformen har organisert seg på en
måte som gir foretakene de riktige insentiver til å effektivisere driften. Etablering av egne
resultatenheter, med adskilt økonomi og rapporteringsansvar til et styre kan i seg selv være
skjerpende. Dette blir likevel mindre effektivt når de riktige insentivene ikke foreligger. Blant annet er
inntekter og prestasjoner gjerne basert på timepriser framfor enhetspriser og dermed mindre
motiverende for effektivisering. I tillegg fremgår det av intervjuer med bestillerenhetene at disse
opplever at de enten ikke har kapasitet, myndighet og eller kompetanse til å følge opp utfører. Et
eksempel på manglende oppfølging av leveranser er arbeidsordre til SBD der foretaket selv
fakturerer og henter ut inntekter fra bestillerenhetene. Bestillerenheten har således ingen adgang til å
holde igjen oppgjør ved manglende utførelse. Disse funnene samsvarer med tidligere delkapittel der
man ser at Stavanger kommune har trimmet bestiller/utfører-organisering med hensyn til å holde
kostnadene nede. Resultatet av dette synes å være at man i mindre grad har nødvendige virkemidler
for å hente ut de ønskede gevinstene ved organiseringen. Det er viktig å påpeke at et opplevd fravær
av foretaksspesifikke virkemidler for å hente ut effektivitetsgevinster ikke betyr at foretakene ikke
jobber med, og ikke henter ut slike effektivitetsgevinster. Foretakene har i oversendt dokumentasjon
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vist til relevante effektiviseringsgevinster og arbeid med effektivitet. Eksempelvis har SBD investert i
et vaskeanlegg for vask av mopper i egenregi, som gir en antatt årlig besparelse på 400.000 kr.
Ved en videreføring av av bestiller-utfører-modellen opplever PwC det som sentralt å gjennomgå
modellen og adressere de utfordringer som i dag synes å være gjeldende. I tillegg til nevnte
momenter knyttet til økonomi er det også styringsmessige utfordringer ved modellen, nærmere omtalt
i neste kapittel.

Økonomiske gevinster gjennom næringsrettet aktivitet
I tråd med KF-enes opprinnelige formål, har enkelte av de kommunale foretakene engasjert seg i
ekstern virksomhet. Stavanger utvikling KF skiller seg ut ved at kommersiell eiendomsutvikling er
nedfelt i formålet og utgjør en vesentlig del av foretakets aktivitet. Stavanger natur- og idrettsservice
KF og Stavanger parkeringsselskap KF har også eksterne inntekter, men av mer begrenset omfang.
Under følger en oversikt over foretakenes eksterne aktiviteter.
Stavanger Parkeringsselskap KF - Rogaland Parkering AS
Rogaland parkering AS er etablert og utviklet som et datterselskap av Stavanger parkeringsselskap
KF og har med tiden vokst frem som et lønnsomt selskap som årlig genererer overskudd.
Gjennomsnittet for de tre siste regnskapsårene har vært på omlag 2 millioner kroner. Selskapet har
som formål å selge tjenester til private foretak og andre kommuner som trenger hjelp med
forvaltningen av sine parkeringstjenester.
Stavanger natur og idrettsservice KF - NIS Anleggsgartnere
NIS anleggsgartnere ble opprettet for å kunne bidra til kommunal produksjon i travle kommunale
perioder, og benytte restkapasitet til private oppdrag i mindre travle perioder. Et viktig mål har vært at
gruppen skal kunne bidra med økonomisk overskudd som skal komme kommunen til gode ved økte
tjenester og / eller økonomisk utbytte.28 Netto bidrag fra NIS anleggsgartnere sine aktiviteter utgjør
rundt 1 million kroner i året.29
Stavanger Utvikling KF - Jåttåvågen2 AS og andre prosjekter
I tråd med formålet driver Stavanger utvikling KF med utvikling av kommunens tomteområder. I tillegg
til utvikling av tomter for kommunale formål, ligger det også innenfor foretakets mandat å utvikle
tomter for mer kommersielle formål. For eksempel ble Jåttåvågen2 AS etablert i 2019. Selskapet er
etablert for å eie andre selskaper i Jåttåvågen i forbindelse med eiendomsutviklingen. Følgende
oppsummeres i styrets årsberetning for 2019:
“I desember 2019 er det inngått avtale med OBOS Nye Hjem AS, Camar Eiendom AS og
Entra ASA om felles videreutvikling av eiendommene i Jåttåvågen (eksl. O2 tomten) gjennom
selskapet Jåttåvågen2 Utvikling AS. Stavanger utvikling KF eier 50 % av aksjene i selskapet
gjennom selskapet Jåttåvågen2 AS, mens de øvrige aktørene eier til sammen resterende 50
%. I henhold til inngått avtale ble utbyggingseiendommene, som første trinn i transaksjonen, overført til
Jåttåvågen2 AS som tingsinnskudd . ..) I tillegg til økning av foretakets aksjekapital gir denne
transaksjonen en regnskapsmessig nettogevinst på kr 576,6 mill. (…) Innbetaling for
eiendommens verdi fra utbyggingsselskapet vil skje etter hvert som utbygging skjer, og ligger
noe fram i tid.”30
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I tillegg til Jåttåvagen2 AS er Stavanger utvikling KF og så involvert i andre utviklingsprosjekter.
Stavanger byggdrift - rådgivning til borettslag & salg av varer og tjenester til private
Stavanger byggdrift KF har noe aktivitet rettet mot styrer i borettslag og andre eiendomsaktører.
Foretaket selger primært inn teknisk kompetanse og hjelp til prosjektering av vedlikeholdsplaner osv.
Prosjektet er i startfasen og den økonomiske gevinsten er foreløpig begrenset. Mottakelsen for
tjenestene i markedet synes å være god.
I tillegg har foretaket salg av måltider til privat sykehjem og varmt fiskemåltid til kommunale
barnehager hvor betalingen er «foreldrebetaling». Salg til privat sykehjem og barnehager er på flere
millioner, hvorav godt over 1,6 millioner tilskrives som foreldrebetaling i barnehagene.31
Sammendrag
Bortfall av nevnte virksomheter ved en reintegrering i basisorganisasjonen vil kunne gi tapte inntekter
for kommunen. Det foreligger ikke juridiske hinder for at virksomhetene kan fortsette, men det kan
være andre forhold ved endret organisering som fører til at virksomhetene bortfaller. Hvorvidt det er
naturlig at virksomheten kan og vil fortsette som før, ved en reintegrering i kommunens
basisorganisasjon, bør vurderes redegjort for det enkelte KF. I den grad det foreligger fremtidige
ambisjoner for næringsrettet aktivitet innenfor tjenesteområdet til KFene bør dette også tas inn i
vurderingen.

Kostnader ved å reintegreres i basisorganisasjonen
Fra Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) vises det til andre mulige merkostnader ved en en
reintegrering i basisorganisasjon. NIS hevder at det vil påløpe kommunen;
1. En årlig merkostnad på i overkant av fem millioner kroner ved overgang fra dagens
arbeidstidsordning i KFet til kommunal arbeidstidsordning
2. Merkostnader knyttet til dyrere vaktordninger32
PwC har ikke gått nærmere inn disse innspillene, men mener det bør utredes nærmere hvilke
detaljerte, utilsiktede økonomiske konsekvenser som kan oppstå i forbindelse med en eventuell
reintegrering. Det vil ikke nødvendigvis være slik at slike forskjeller mellom KF og basis vil medføre
reelle kostnader ved en reintegrering. Lignende utfordringer, som vi ikke har hatt anledning til å
utrede, kan ligge hos andre kommunale foretak.

Oppsummerende vurderinger
I den delen av prosjektet som omhandler økonomi har vi undersøkt transaksjonskostnader og
gevinster ved KF-organisering. Transaksjonskostnadene er inndelt i generelle transaksjonskostnader,
kostnader knyttet til bestiller-utførermodellen (BUM) og kostnader som følge av dublering av stillinger.
Gevinstene er inndelt i effektiviseringsgevinster og gevinster knyttet til næringsrettet aktivitet. Det er
bare kostnader og gevinster som direkte eller indirekte kan kobles til organisasjonsform som
vektlegges i vurderingene.
En samlet gjennomgang av foretakene viser at de generelle transaksjonskostnadene er begrensede.
Samlet for foretakene er disse estimert til å utgjøre mellom 4,8 og 6,5 millioner kroner. Dette utgjør
mindre enn en prosent av foretakenes samlede kostnader. Samtidig har man for de de to foretakene,
31
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SBD og NIS, som opererer i en bestiller-utfører-modell, estimert et mulighetsområde for å frigjøre tid
og ressursbruk ved alternativ organisering av bestiller-utfører-modellen. Slik PwC oppfatter det, synes
det å være potensial for besparelser av BUM-relaterte kostnader ved reintegrering i
basisorganisasjonen. Summert for Stavanger kommune, Stavanger natur- og idrettsservice KF og
Stavanger byggdrift KF er det estimert en potensiell frigjøring av 9,5 til 20 årsverk. Verdien av dette er
beløper seg til flere millioner kroner, men bør ved en eventuell endring i organisering gjennomgås
mer detaljert.
Prosjektet har i liten grad avdekket funn som knytter effektivitetsgevinster til foretaksmodellen som
organisasjonsform. I denne sammenheng må det understrekes at foretakene har tegnet et positivt
bilde av driften og har vist til flere generelle eksempler på gode initiativ og effekter.
Flere av foretakene genererer inntekter som følge av næringsrettede aktiviteter. Dersom kommunen
ikke viderefører næringsvirksomheten i foretakene ved en eventuell rekommunalisering, vil tapte
eksterne inntekter for flere foretak kunne utjevne eller redusere besparelser ved de generelle
transaksjonskostnadene. Dette gjelder blant annet NIS og Stavanger parkeringsselskap KF.
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Kap 6. Styring
Under vil konkrete funn fra undersøkelsen presenteres og analyseres på det vi mener er en
hensiktsmessig måte.
I første delkapittel gis en kortfattet teoretisk innramming av hvordan Stavanger kommune med
tilhørende KFer kan betraktes som et “konsern”, med de styringsmessige utfordringer og muligheter
dette kan innebære. Det gis en kortfattet betraktning av “konsern”-begrepet sett i relasjon til
KF-organiseringen. Under det teoretiske delkapittelet presenteres også det vi ser på som de tre
nivåene for styring i KF-modellen. Vi viser for øvrig til kapittel 3 hvor det ble redegjort for
styringsmessige forskjeller mellom KF-modellen og basisorganiseringen.
Delkapittelet Nivå 1. Kommunestyret og underliggende organer tar utgangspunkt i den overordnede
politiske styringen av kommunen, primært fra kommunestyret og til delegerte organer. Delkapittelet
“Nivå 2. Om styrenes oppfølging av eierstrategiene, styrenes sammensetning og utøvelse av rollen”
presenterer funn på det neste nivået for styring (styret). Delkapittelet “Nivå 3. Administrative og
ledelsesmessige forhold” p
 resenterer funn innen det administrative nivået. De funn som presenteres
omhandler blant annet koordineringsutfordringer, uklare grensesnitt, digitalisering og styringsmessige
forhold sett i lys av bestiller-utførermodellen.
Etter behandlingen av funn innen de tre nivåene for styring, behandles funn som ikke kan relateres til
disse nivåene. Vi gir betraktninger om styringsmessige forhold knyttet til økonomi og habilitet innen
delkapitlene “Økonomiske rammer (handlingsrom) og fravær av avkastningskrav” og
“Habilitetsmessige utfordringer”. Etter dette kommer vi inn på styringsmessige forhold knyttet til de
spesifikke KFene.
Avslutningsvis gis samlede oppsummerende vurderinger. Under dette avsluttende delkapittelet vil
funnene og KF-organiseringen versus basisorganisering ses i lys av om det tjener Stavanger
kommune som “konsern”.

Teoretisk innramming av kapittelet
Vi ønsker å gi en teoretisk innramming av henholdsvis “konsern”-begrepet og av de tre nivåene for
styring:
Nærmere om “konsern”-begrepet i relasjon til KF-organiseringen
Store norske leksikon definerer “konsern” som følger:
“Konsern, to eller flere rettslig selvstendige selskaper som reelt utgjør en enhet ved at et
selskap (morselskapet) har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper
(datterselskaper). Morselskapet vil da ofte benytte sin posisjon til å lede datterselskapene
som en organisatorisk enhet.”33
I og med at KFene er del av rettssubjektet Stavanger kommune, er ikke KFene og Stavanger
kommune konsern i juridisk forstand. Samtidig opplever vi at “konsern”-begrepet gir mening. “Vårt
sentrale poeng er at en oppdelt organisering i en rekke adskilte KFer samlet sett og hver for seg må

33

https://snl.no/konsern
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kunne begrunnes sett i lys av eventuelle kompliserende effekter for styringen av Stavanger kommune
som helhet.
Nærmere om de tre styringsnivåene
Før vi presenterer funn innen de tre styringsnivåene, vil vi kort ramme inn og presentere de tre
styringsnivåene:
Nivå

Organ

Nærmere om forankring av myndighet

1

Kommunestyret og
underliggende
politiske organer

Kommunestyrets rolle følger av kommuneloven.
Kommunestyret fastsetter vedtektene34 og styrets
sammensetning35.
I Stavanger kommune regulerer i tillegg kommunen KFene
gjennom føringer i kommunens overordnede
eierskapsmelding36 og gjennom eierstrategier for de seks
kommunale foretakene.37
I Stavanger kommune er kommunalutvalget delegert
myndighet til å “behandle saker av prinsipiell karakter” innen
“eierskap”38 Det gis ikke i dokumentet en ytterligere
presisering av hva denne myndigheten i praksis innebærer.
Eierskapsmeldingen som ble vedtatt av gamle Stavanger
bystyre i 2013 har gitt en nærmere presisering av utvalgets
arbeidsoppgaver.

2

Styret

Kommuneloven regulerer styrets myndighet.39 Vedtekter og
andre føringer fra kommunestyret, som eierskapsmelding,
eierstrategi, budsjett m.m. gir ytterligere føringer og
presiseringer for handlingsrom og myndighet.

3

Administrativt nivå.
Daglig leder, samt
relevante relasjoner til
avdelinger i
basisorganisasjonen

Kommuneloven regulerer daglig leders myndighet.40 Rollen til
daglig leder detaljeres ut over dette av de rammer som settes
av styret (evt av kommunestyret).41
I Stavanger kommune har også administrasjonen en
styringslinje inn i mot to av KFene42. Bestillerrollen til
avdelinger i basisorganisasjonen innebærer en myndighet
som begrenser handlingsrommet både til styre og til daglig
leder.

Tabell 6.1. Om tre nivåer for styring av kommunale foretak i Stavanger kommune

34

Kommuneloven (2018) §9-3.
Kommuneloven (2018) §9-5.
36
Eierskapsmelding. “Stavanger kommunes eierskapspolitikk. Eierskapsmelding 2013.”
37
Eierstrategier - kommunale foretak (KF), Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger
parkeringsselskap KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF, 2010, Eierstrategi for Stavanger
utvikling KF, versjon 1.0 - vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016 og Eierstrategi for Stavanger
boligbygg KF, versjon 1.0 – vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016.
38
Delegeringsreglement for 2019-2003” for Stavanger kommune, pkt 2.2.1.
39
Kommuneloven (2018) §9-8. §9-9 omhandler styremøtene, mens §9-10 ser styrets myndighet i
relasjon til kommunestyrets myndighet.
40
Kommuneloven (2018) §9-12.
41
Kommuneloven (2018) §9-8 og 9-9.
42
Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF.
35
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Nivå 1 Kommunestyret og underliggende organer
KFenes rolle i å ivareta demokratiske styringsprinsipper
Folkevalgt styring står sentralt i all styring av norske kommuner og er nedfelt i kommunelovens
formålsparagraf:
“Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.”43
11 informanter, som både er tidligere eller nåværende folkevalgte i Stavanger kommune og tidligere
eller nåværende styremedlemmer i KFene, fikk i gruppeintervjuer spørsmål om hvordan de opplevde
styringen av KFene sett i et demokratisk perspektiv.44 I hovedsak var tilbakemeldingene positive på
dette spørsmålet. Det ble vist til at møtene er åpne, at styret i KFene består av folkevalgte, at de
folkevalgte er “tett på” og at både politisk flertall og politisk mindretall er representert i styrene. Som
begrensende faktor knyttet til det demokratiske perspektivet ble det vist til at media ikke dekker
møtene (selv om de har anledning til dette) og at KFene kan uthule annen politisk styring av
kommunen.
Hvorvidt styreformen fungerer i et demokratisk perspektiv, kan vurderes annerledes av andre
interessenter. Styremedlemmene representerer de kommunale foretakene, i tillegg til kommunestyret.
Øvrige kommunestyremedlemmer, uten den samme relasjonen til de kommunale foretakene, kan gi
kompletterende vurderinger. Det har ikke vært rom for å hente inn øvrige kommunestyremedlemmers
synspunkt i denne undersøkelsen. Forøvrig kan det nevnes at KS, som samordner kommunenes
interessepolitikk, på egne nettsider fremmer et syn som vi forstår som en tilslutning til at ny
kommunelov ikke avgrenser muligheten for at kommunestyremedlemmer skal kunne velges til styret i
kommunale og fylkeskommunale foretak:
“I henhold til lovforslaget var medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret eller fylkesting
ikke valgbare til styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. KS var i mot at det
innføres en slik valgbarhetsbegrensning. KS er glad for gjennomslaget - at Stortinget har
besluttet at også kommunestyre- og fylkestingsmedlemmer er valgbare til styret i kommunale
og fylkeskommunale foretak.”45
I og med at styrene i Stavanger kommune har en svært høy andel kommunestyrepolitikere i styrene,
kan det argumenteres for relativt høy grad av politisk styring av de ansvarsområder som tilligger
KFene. Flere informanter påpekte at de opplevde generelle begrensninger i den politiske styringen av
kommunen samlet sett som medvirkende årsak til opprettelsen og fortsatt eksistens av KFene.
Dersom dette er en sentral og reell grunn for videreføring av KFer i Stavanger kommune, mener vi
dette bør adresseres av politisk og administrativ ledelse i kommunen.
Kommunestyrets styring gjennom eierstrategiene
Det er etablert eierstrategier for samtlige KFer i Stavanger kommune. Eierstrategiene for Sølvberget
KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger boligbygg KF og for Stavanger parkeringsselskap KF ligger

43

Kommuneloven (2018) §1.
Styrerepresentanter fra samtlige seks kommunale foretak var representert.
45
 ttps://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/kommuneloven/ny-kommunelov-vedtatt-i-stortinget/
h
44
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samlet i ett dokument som ble vedtatt 2010.46 Eierstrategiene for Stavanger utvikling KF47 og
Stavanger boligbygg KF48 er nedfelt i egne dokumenter som ble vedtatt av Stavanger bystyre i 2016.
Vi vurderer det som positivt at Stavanger kommune har eierstrategier for de seks kommunale
foretakene. Vi vurderer også mye av innholdet i de nevnte strategiene som godt og som
retningsgivende for arbeidet i KFene.
Eierstyringsdokumentet for de fire førstnevnte KFene har en iøynefallende utfordring: Dette
kommunestyret, og heller ikke de to foregående kommunestyrene, har behandlet dokumentet.
Dokumentet er dermed heller ikke behandlet av et kommunestyre som omfatter samme geografiske
område som i dag (ref. kommunesammenslåingen der Rennesøy og Finnøy også er del av Stavanger
kommune). Dette peker i retning av en svakt forankret eieroppfølging fra Stavanger kommunestyre.
Andre forhold modererer dette inntrykket: Kommunestyret behandler årlig økonomiplan og
årsrapporter for foretakene. Gjeldende eierskapsmelding for Stavanger kommune ble behandlet i
2013, noe som gav overordnede føringer for gamle Stavanger kommunes eieroppfølging. Ellers
kommer det jevnlig opp saker til behandling i kommunestyret som angår KFene. Ut over dette har
kommunalutvalget i Stavanger kommune årlig fått presentert planer, drift o.l. fra de kommunale
foretakene.49 Gamle- og nye Stavanger kommune hadde - og har et “kommunalutvalg” med delegert
myndighet fra kommunestyret. Ifølge nåværende delegeringsreglement skal kommunalutvalget
“behandle saker av prinsipiell karakter innen (…) eierskap”, samt innen andre oppgaveområder. Selv
med disse informasjons- og behandlingsaktivitetene, mener vi at den overordnede og helhetlige
strategiske retningen for disse KFene med fordel oftere kan oppdateres og forankres i
kommunestyret.
Vi ønsker å kommentere to andre forhold knyttet til eierstrategien for de fire eldste KFene som kan
være en utfordring for eierstyringen:
●

●

Dokumentet er svært omfattende og har en rekke beskrivende passasjer der andre føringer i
kommunen omtales. Dette er for eksempel hvordan KFene skal opptre i forhold til
personalpolitikken, kjøp fra underleverandører, innkjøp, bruk av fellestjenester, forhold til
bestiller-utfører-modellen m.m. Det er sannsynlig at en rekke av føringene som konkret oppgis i
dokumentet er utdatert eller endret på de 10 årene som har gått siden strategien ble vedtatt.
Dokumentet beskriver ambisjoner om at KFene Stavanger natur- og idrettsservice KF og
Stavanger byggdrift KF skal ta på seg oppdrag i markedet.50 Disse ambisjonene oppleves i
begrenset grad som relevante av flere interessenter i dag.51

For Stavanger utvikling KF og for Stavanger boligbygg KF er eierstrategiene fra 2016. Disse
dokumentene er heller ikke vedtatt av nåværende kommunestyre og av det samme geografiske
nedslagsfeltet som dagens Stavanger kommune, men vi oppfatter dem likevel som mer forankret enn
det eldste dokumentet. Eierstrategiene for disse foretakene er kortere dokumenter.

46

Eierstrategier - kommunale foretak (KF), Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger
Parkeringsselskap KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF, 2010.
47
Eierstrategi for Stavanger utvikling KF, versjon 1.0 - vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016.
48
Eierstrategi for Stavanger boligbygg KF, versjon 1.0 – vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016.
49
“Delegeringsreglement for 2019-2003” for Stavanger kommune, pkt 2.2.1 og informasjon fra
intervjuer.
50
Eierstrategier - kommunale foretak, 2010, s 36 og 38 .
51
Innspill gitt i flere intervjuer.
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Nivå 2. Om styrenes oppfølging av eierstrategiene, styrenes
sammensetning og utøvelse av rollen
Styrenes oppfølging av eierstrategiene
Tidligere og nåværende styremedlemmer ble intervjuet i tre gruppeintervjuer (totalt 11 informanter).
Informantene fikk blant annet spørsmål om oppfølgingen av kommunestyrets eierstrategi. Svarene
spente fra en opplevd uklarhet av mandatet til at eierstrategiene ble opplevd som førende for
arbeidet. Ut fra de samlede svarene til styrene (og daglige ledere) er vi usikre på om eierstrategiene
legges systematisk til grunn for styrearbeidet i alle KFene.
Flere daglige ledere og styreledere (nåværende og tidligere) hevdet at de var fornøyd med
eierstrategiene. Selv om det ble uttrykt en tilfredshet med eierstrategiene, opplevde vi likevel i
begrenset grad at det ble gitt eksempler på hvordan eierstrategiene ble fulgt opp. Sett i lys av at fire
av seks KFer har gamle, svært omfattende og til dels utdaterte eierstrategier, opplevde vi ikke at
relevante informanter i særlig grad adresserte et behov for revidering.52 Her må det understrekes at
intervjuene var av begrenset varighet, og at vi ikke hadde tid til å gå inn i dybden av tematikken.
Styrene som viktige premissgivere
I intervjuene med de daglige lederne ble styrene gjennomgående omtalt som viktige premissgivere
for arbeidet i KFene. Dette ble, slik vi opplevde det, i hovedsak bekreftet av styrelederne. I og med
det omtalte volumet til særlig eierstrategiene for de fire eldste KFene, ser vi det som sannsynlig at et
styre må prioritere hva som er viktigst og at styrets reelle rolle sett i forhold til kommunestyret (og evt
kommunalutvalget), dermed blir mer omfattende enn den kunne ha vært. Det er opp til
kommunestyret å avklare hvilken rolle styrene skal ha. I og med nåværende delegeringsreglement,
som slår fast at “Kommunalutvalget skal behandle saker av prinsipiell karakter” innen “eierskap” på
vegne av kommunestyret, kan det være hensiktsmessig å gå opp rollene til kommunalutvalg og til
styrer for KFer som ønskes videreført.
Politisk sammensetning av styrene
Styrene til KFene i Stavanger kommune er nesten utelukkende sammensatt av politikere53. I
eierstrategien fra 2010 oppgis følgende føring for sammensetningen av styret: “Kommunen skal også
vektlegge kompetanse ved oppnevnelsen av styremedlemmer.”54 Videre står det at styremedlemmer
kan være politikere og andre egnede personer. Kompetansekravet bemerkes også i de to andre
eierstrategiene.55 Når vi leser eierstrategiene samlet, opplever vi at det viktigste er å sikre riktig
kompetanse. Også Stavanger kommunes eierskapsmelding fra 2013 setter krav til kompetansesammensetningen i styret. Under prinsipp 8 står det at “Styresammensetningen skal være
kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart”56. På side 37 i
dokumentet detaljeres dette inngående, og det vises til at styret “skal ha” kompetanse innen blant
annet bransjekunnskap, relevante områder innen HMS, juss, finans, ledelseserfaring, m.m.57

52

Kilde: Intervjuene. Vi tar her forbehold om at vi ikke rakk å borre i dybden av denne
problemstillingen.
53
KFenes nettsider og informasjon fra intervjuer med styrelederne. Et unntak finnes i Stavanger
utvikling KF som har et styremedlem som ikke sitter i kommunestyret. For øvrig har styrene
ansatterepresentanter.
54
Eierstrategier - kommunale foretak (KF), 2010, s 26.
55
Eierstrategi for Stavanger bolig KF, 2016, s 7 og Eierstrategi for Stavanger utvikling KF, 2016, 7.
56
Eierskapsmelding. “Stavanger kommunes eierskapspolitikk. Eierskapsmelding 2013.”, s36.
57
Eierskapsmelding. “Stavanger kommunes eierskapspolitikk. Eierskapsmelding 2013.”, s37.
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Tidligere og nåværende styreledere mente i hovedsak at kompetansen til de som sitter i styret er god
(selv om det også fra informantene ble nevnt ikke fullt så gode erfaringer i styresammensetningen).
Samtidig påpekte flere informanter at det er problematisk at det kun er politikere som sitter i styret.58
Det ble konkret etterlyst mer “ekstern” kompetanse i flere av styrene. Vi har ikke etter våre
undersøkelser grunnlag for å si at styrene ikke har tilstrekkelig kompetanse. Kommunestyrepolitikere
har med seg en mangfoldig erfaringsbakgrunn, og denne samlede erfaringen kan være relevant for
det enkelte KF. Vi finner derimot grunn til å stille spørsmål ved kriteriene for utvelgelse og selve
utvelgelsesprosessen. Med unntak for de to nyeste KFene, Stavanger utvikling KF og Stavanger
boligbygg KF, opplever vi kriteriene i eierstrategiene for styreutnevnelse som lite førende og
forpliktende. Flere informanter omtaler også selve prosessen for utnevnelse til styrene som tilfeldig.
Dersom prosessen for styreutnevnelse ikke er grundig og systematisk, mener vi risikoen for at
styrene ikke har tilstrekkelig kompetanse til enhver tid er høy.
Dersom styremedlemmene selv ikke skulle ha riktig kompetanseprofil, kan et avbøtende tiltak være å
sikre ekstern kompetanse til styret for å vurdere strategisk retning eller andre viktige beslutninger for
de respektive KFene. Informantene viste i intervjuene ikke til at kompetanse skaffes til veie eksternt.
Vi vil avslutningsvis bemerke at de daglige lederne ser ut til å være tilfreds med deres respektive
styrer.

Nivå 3. Administrative og ledelsesmessige forhold
De administrative forholdene internt i de ulike kommunale foretakene er ikke undersøkt i denne
gjennomgangen. Det vi har fått av signaler vedrørende interne forhold i de kommunale foretakene har
ikke gitt oss grunn til bekymring.
Utfordringer i den administrative koordineringen mellom KFer og relevante avdelinger i
basisorganisasjonen
En utfordring som har blitt løftet frem ligger i den administrative koordineringen mellom KFene og
basisorganisasjonen: I intervjuer med representanter for basisorganisasjonen trekkes det frem at en
utfordring med KF-organiseringen er at det ikke er en felles leder som kan skjære igjennom ved
uenighet. Felles overordnet ledelse er, ifølge lederne, disiplinerende og gjør at de kommer frem til
enighet før uenighet løftes frem. Alternativet er at man opplever å få fastlåste situasjoner der det ikke
er noen, bortsett fra kommunestyret, som kan skjære gjennom. I realiteten løftes ikke den typen saker
(som ofte er operative) opp til kommunestyret. Dette kan medføre fastlåste situasjoner. KF-lederne
omtalte ikke denne problemstillingen i intervjuene.
Ekstra påvirkningsmuligheter for oppgaveområdene til KFene gjennom styret
En annen styringsmessig fordel eller utfordring (avhengig av perspektiv) ligger i KFenes
påvirkningsmulighet gjennom styret og inn i kommunestyret. Både KFene og basisorganisasjonen
viser til at KFene kan bruke styringslinja til å påvirke de prioriteringsprosesser som skjer inn i mot - og
i kommunestyret. Vi ser at dette kan medføre at viktige prosjekter blir realisert for KFene, noe som i
mange tilfeller også kan være i kommunens interesse. Vi stiller likevel spørsmål ved om det som ser
ut til å være en ekstra sterk påvirkningsmulighet for KFene bidrar positivt til en helhetlig styring av
Stavanger kommune. Bør for eksempel hensynene til bibliotekdrift, idrettsanlegg og renhold ha en
sterkere påvirkningskanal enn for eksempel skolefaglige spørsmål, pleie og omsorg og drift og
investering i vann og avløp?

58

Med ett unntak for Stavanger utvikling KF, og med unntak for ansatterepresentantene i styrene.
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Uklare grensesnitt til basisorganisasjonen (nivå 3)
KFenes relasjon til eksisterende driftsmodell i Stavanger kommune oppleves som uklar av mange
informanter. Dette gjelder særlig for informanter i basisorganisasjonen. Det etterspørres rydding, og
at det tas klare og konsistente valg.59
Konkret pekes det for eksempel på at avtaleverk og dokumentasjon på forholdet mellom KF og
basisorganisasjonen er fragmentert og uferdig. Dette medfører tilfeldig praksis og mye frustrasjon.
Herunder oppleves det tilfeldig hvilke tjenester som kjøpes, hvilke som utføres uten kostnad osv.
KFene er dels bundet og dels fri til å kjøpe ulike typer tjenester. Det er ifølge flere informanter ingen
enhetlig konsernmodell. Eierstrategiene har premisser som kan ses i lys av disse uklare
grensesnittene. I eierstrategien for de eldste KFene står det at foretakene fritt kan velge hvorvidt de
vil motta en lang rekke fellestjenester fra Stavanger kommune.60 Informanter i basisorganisasjonen
peker også på hvordan disse premissene skaper unødvendig komplekse relasjoner mellom
basisavdelinger og KFer
Denne utfordringen opplever vi som særlig relevant for Stavanger byggdrift KF og Stavanger naturog idrettsservice og dels for Stavanger utvikling KF.
Forhold knyttet til digitalisering (nivå 3)
Gjennom å ha kommunale foretak med spissede formål, kan grunnlaget for å velge og anskaffe
digitale løsninger forbedres. Slike løsninger kan være avgjørende for å utvikle tjenester og drift. Vi ser
at Stavanger parkering KF er et eksempel på et foretak som har glede av å kunne anskaffe eller
inngå samarbeid om spissede digitale løsninger.
Samtidig oppleves digitaliseringsprosessene i dag som utfordrende fra flere informanter, både i
basisorganisasjonen og i KFene. En rekke prosesser i grensesnittet mellom basisorganisasjonen og
KFer er ifølge informanter modne for digitalisering. Slik vi forstår flere, vanskeliggjør styringslinjene
helhetlige organisasjonsutviklings- og digitaliseringsinitiativ. Det ser ikke ut til å være en effektiv
samordning av aktuelle forbedringsinitiativ mellom KFer og basisorganisasjonen. Vi opplever at
utfordringer som beskrives under flere av delkapitlene i hovedkapittelet om styring gjør denne typen
forbedringsinitiativ vanskeligere å gjennomføre.61 Vi opplever at utfordringene knyttet til digitalisering
er særskilt utfordrende for grensesnittene mellom Stavanger byggdrift KF / Stavanger natur- og
idrettsservice KF og basisorganisasjonen.
Styringsmessige forhold sett i lys av bestiller-utførermodellen
De kommunale foretakene Stavanger byggdrift KF (SBD) og Stavanger natur- og idrettsservice KF
(NIS) har, som vist tidligere, en bestiller-utfører-modell (BUM). I tillegg til styringslinjen fra
kommunestyret til styret og videre til daglig leder, eksisterer det en styringslinje fra avdelinger i
basisorganisasjonen til KFene i form av at bestillinger som gis fra basisorganisasjonen.
Informanter i undersøkelsen peker på at BUM ikke fungerer godt sett i et styringsperspektiv. Flere i
basisorganisasjonen peker på at det ikke ligger en reell makt, oversikt og kapasitet i bestillerleddet til
å følge opp bestillingene. Det pekes også på at KFer ikke følger opp bestillinger ihht forventning, uten
at dette får konsekvenser. KFer underbygger også, slik vi oppfatter informanter i intervjuene, at
KFene kan utfordre bestillingene som gis.
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Litt av denne opplevde uklarheten adresseres mest trolig gjennom et pågående utviklingsarbeid
innen hele BMU: Prosjekt - Prosessmodellering.
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Eierstrategier - Kommunale foretak(KF), 2010,, s 25.
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basisorganisasjonen” og “Styringsmessige forhold sett i lys av bestiller-utførermodellen”
Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune
PwC

33

Slik vi ser det, er en ikke-fungerende BUM-modell, ut fra et styringsperspektiv, en reell utfordring for
relasjonene mellom basisorganisasjonen under BMU og de to KFene.

Overgripende styringsmessige utfordringer
Økonomiske rammer (handlingsrom) og fravær av avkastningskrav
De seks kommunale foretakene har, som vist i kapittel 3, svært ulike økonomier. Samlet sett opplever
vi ikke at de økonomiske rammene til KFene er godt begrunnet.
KFer med store verdier, som særlig Stavanger utvikling KF og til dels Stavanger parkeringsselskap
KF, har ikke etablerte reelle avkastningskrav. Stavanger parkeringsselskap KF har et indirekte et
avkastningskrav i form av et fastsatt årlig utbytte på 30 mill kr, men vi har ikke funnet at
utbyttepolitikken har en tydelig sammenheng med avkastningskrav og KFenes samlede
investeringsprofil. Stavanger boligbygg KF har på den annen side fått et stort ansvar for å drifte og
vedlikeholde en betydelig boligmasse for Stavanger kommune. Vi kan ikke se at det er etablert en
inntektsside (i form av leieinntekter eller annen overføring) som reflekterer det ansvaret KFet har fått.
Habilitetsmessige utfordringer
Det kan inntreffe habilitetsutfordringer knyttet til KF-organiseringen. KS skriver følgende i dokumentet
“Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll” som er tilgjengelig på KS nettsider:
“Når det er spørsmål om å velge folkevalgte eller ansatte i kommunen til styremedlemmer i
selskaper kommunen har eierandeler i, bør kommunen vurdere hvor ofte vedkommende vil
bli inhabil. Dersom inhabilitet vil inntre ofte, må det vurderes om dette vil gjøre det
uhensiktsmessig å velge den aktuelle personen til styremedlem. Typisk gjelder dette der det
er snakk om sentrale folkevalgte eller ansatte i lederstillinger. Om ulempene ved å velge slike
personer til styremedlemmer overstiger behovet for å ha den aktuelle personen i styret er en
vurdering som kommunestyret selv bør gjøre.”62
KS har ikke absolutte anbefalinger, men vi ser at bruken av “sentrale folkevalgte” i styrene i
Stavanger kommune sine KFer fremstår som en aktuell problemstilling.
I og med at KFet er del av kommunen som rettssubjekt, blir ikke medlemmer av styret inhabile etter
forvaltningsloven, slik tilfellet er for for eksempel styremedlemmer i aksjeselskaper som også sitter i
et kommunestyre.63 Det at ikke inhabilitet inntreffer tar likevel ikke bort utfordringen med å balansere
forholdet mellom rollene som kommunestyremedlem og styremedlemmer. I den offentlige
utredningen som ledet frem til ny kommunelov spesifiseres utfordringen nærmere. NOUen viser til en
utredning gjennomført av IRIS der det pekes på at informanter til undersøkelsen opplever det som
utfordrende å balansere ulike hatter; det å være både folkevalgt og styremedlem.64 I håndboken
“Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon” utgitt av KS er dette rådet enda tydeligere formulert.
Det står at politikerne som hovedregel “ikke (bør) sitte i styrene de kommunale /fylkeskommunale
foretakene på grunn av den direkte rapporteringslinjen mellom styret og øverste politiske nivå.”65
Styret i et KF er både kontrollorgan for eier og talerør for foretaket overfor eier. Denne utfordringen
kan bli særskilt aktualisert dersom kommunestyret må forberede og behandle kontroversielle saker
som angår KFet. Her ser vi en særskilt utfordring for Stavanger utvikling KF, hvor ordfører er
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KS, Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (21 anbefalinger), s 15.
NOU 2016:4 “Ny kommunelov”, s 131.
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NOU 2016:4 “Ny kommunelov”, s 130-132.
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styreleder for KFet. Samtidig opplever vi at utfordringene knyttet til habilitet er gjeldende for samtlige
kommunale foretak.

Spesifikke styringsmessige utfordringer for KFene
De ulike KFene kan ha særskilte styringsmessige utfordringer. Vi vil under særlig peke på utfordringer
som er fremkommet angående noen av KFene.
Stavanger utvikling KF
Stavanger utvikling KF oppleves av mange informanter som en spennende virksomhet som allerede
kan vise til gode effekter. Disse knyttes til nærings- og samfunnsutviklingsmessige gevinster.
Nettsidene til Stavanger utvikling KF presenterer store prosjekter som er - og vil være viktige for
Stavanger-samfunnet og for hele regionen i svært mange år. Det vises blant annet til samarbeid med
store eiendomsutviklere (OBOS, Entra m.fl.) i utviklingen av de nevnte områdene.
Stavanger utvikling KF har fått et relativt komplekst mandat fra kommunestyret. Ifølge
eierskapsstrategien skal Stavanger utvikling KF balansere følgende hensyn:
“Foretaket skal eie, utvikle og realisere kommunens utviklingseiendommer. Dette gjelder
også eiendommer i andre kommuner. Foretaket skal fremskaffe eiendommer til kommunale
formål etter bestilling fra bystyret. I tillegg kan foretaket foreta strategiske oppkjøp for å dekke
fremtidige arealbehov. (…) Foretaket skal utvise et samfunnsansvar, samtidig som
virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper. Med samfunnsansvar menes
eksempelvis at foretaket, i tillegg til å utvikle egne eiendommer, kan bidra til utvikling av
strategisk viktige områder. Dette innebærer bl.a. at foretaket i enkelte områder, mot bidrag fra
grunneierne, kan ta et gjennomføringsansvar uavhengig av egen grunneierposisjon. 66
Som vi ser av formuleringen forventes det at KFet både skal opptre som en kommersiell aktør,
samtidig som KFet skal påta seg en samfunnsutviklerrolle (som ikke nødvendigvis gir finansiell
avkastning). Informanter kom inn på dette komplekse mandatet i intervjuene, og KFets oppfølging av
mandatet ble av noen omtalt som lovende. Andre påpekte enkelte utfordringer. Det ble vist til et
behov for å tydeliggjøre rolle og prosesser mellom KF og basisorganisasjon. Vi vil nevne tre forhold
som er formidlet:
1. Som utbygger, med ansvar for å forvalte en stor eiendomsportefølje, vil KFet som kommersiell
aktør ha en interesse av rask framdrift. KFet samhandler også om utbygging med andre private
aktører som har lignende interesser. I denne samhandlingen er kommunen part på linje med
private eiendomsbesittere. Utfordringen kan oppstå når forvaltningsmessige forhold (eksempelvis
reguleringsplanlegging eller utbyggingsavtaler med kommunen) blir aktualisert. Da kan den
private aktøren oppleve KFet også som representant for andre hensyn enn de rent
eiendomsmessige. Eierstrategien viser at KFet har fått en videre rolle enn det private
eiendomsutviklere er gitt. I dialogene med de private interessene er det en risiko for at det
kommuniseres forhold som av den private aktøren kan tolkes som en avklaring for det videre
samarbeidet. Slike forhold kan for eksempel være på områder hvor Stavanger utvikling KF ikke
har delegert myndighet. Det kan også være på områder der Stavanger utvikling KF har
myndighet, men der KFet selv ønsker å innta en tydelig forretningsmessig rolle. Vi opplever at
uavklarte prosesser knyttet til samfunnsutviklerrollen og myndighetsrollen mellom KF og
kommune kan innebære en risiko både for operative prosesser, ansvar og omdømme.
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2. Stavanger utvikling KF forvalter milliardverdier på vegne av Stavanger kommune. I avveiningen
mellom den kommersielle rollen og samfunnsutviklerrollen, kan det oppstå en risiko for at det tas
prinsipielle avveininger av KFet som ikke er forankret hos kommunestyret.67 Dette krever et
særskilt styringsmessig fokus og en god oppbygning av internkontrollen. Dette setter også, slik vi
ser det, særskilte krav til kompetansen i styret.
3. Et tredje moment som nevnes i intervjuene er Stavanger kommunes overordnede tomtepolitikk.
Det hevdes at Stavanger kommunes samlede strategiske tomtepolitikk fremstår som noe
fragmentert. I eierstrategien gis følgende føring:
“Stavanger utvikling KF skal følge opp og gjennomføre kommunens utbyggingspolitikk
med bakgrunn i kommuneplanen, utbyggingsplanen og handlings- og økonomiplaner.
Videre skal foretaket følge opp og gjennomføre politiske vedtak om utvikling av konkrete
områder eller eiendommer i eller utenfor kommunen.
Foretaket skal eie, utvikle og realisere kommunens utviklingseiendommer. Dette gjelder
også eiendommer i andre kommuner. Foretaket skal fremskaffe eiendommer til
kommunale formål etter bestilling fra bystyret. I tillegg kan foretaket foreta strategiske
oppkjøp for å dekke fremtidige arealbehov.”68
Vi ser at Stavanger utvikling KF gis en viktig rolle i tomtepolitikken i kommunen. Vi har ikke gått
grundig inn i denne problematikken, men finner grunn til å stille et åpent spørsmål: Hvordan er
den samlede strategiske tilnærmingen til erverv og salg av grunn for Stavanger kommune?
Avslutningsvis vil vi understreke at det i denne undersøkelsen ikke har vært rom for å gjennomføre en
grundig analyse av forholdet mellom gevinster og utfordringer knyttet til Stavanger utvikling KF. Dette
KFet håndterer et svært omfattende og komplekst ansvarsområde med svært høy iboende risiko.
Videre utviklingsprosesser i KF og mellom KF og basisorganisasjonen avhenger derfor av en
grundighet og systematikk i arbeidet.
Stavanger byggdrift KF og Stavanger natur- og idrettsservice
Samtlige av de generelle perspektivene og utfordringene som er nevnt tidligere i dette kapittelet er
relevante for Stavanger byggdrift KF (SBD og Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS). I tillegg vil
vi nevne ytterligere et forhold: Både SBD og NIS leverer vaktmestertjenester og renhold til
kommunale avdelinger. Vi har ikke analysert dette nærmere, men trekker det frem som et eksempel
for å synliggjøre potensielle suboptimale trekk ved KF-organiseringen som kan henføres til
styringsperspektivet.
Sølvberget KF
Sølvberget KF forvalter en sentral del av kommunes kulturtilbud. Det øvrige kulturtilbudet i Stavanger
kommune leveres fra kulturavdelingen i basisorganisasjonen og fra andre aktører som konserthuset,
museene m.fl. Slik vi ser det er grensesnittene mellom kulturavdelingen og Sølvberget KF
begrensede. Grensesnittene kan være vel så sterke mellom oppvekstområdet i Stavanger kommune
og Sølvberget. Vi har ikke intervjuet informanter for oppvekstsektoren i Stavanger kommune. En
undersøkelse av dette grensesnittet vil kunne skape en bedre forståelse for denne relasjonen
(inkludert prosesser, forventninger m.m.).
Sølvberget KFs bibliotekdrift ser ut til å være vesentlig dyrere enn i sammenlignbare kommuner. Av
de 10 største kommunene i Norge er det kun Bærum kommune som i 2019 brukte mer enn gamle
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Stavanger kommune på bibliotekdrift. Ressursbruken skyldes naturligvis politisk prioritering fra
kommunestyret som bevilgende organ. Det kan også være andre kostnadsdrivere ved Stavanger
kommune sin drift som er forklarende for relativt høye driftsutgifter. Informanter peker på at det kan
være relativt sett mer krevende å komme i posisjon til å utfordre rammer og effektivitet når budsjettet
til dette ansvarsområdet er utenfor basisorganisasjonens styringslinje.
Stavanger boligbygg KF
Bakgrunnen for etablering av Stavanger boligbygg KF var et ønske om å styrke det boligsosiale
arbeidet. Følgende er nedfelt i foretakets eierstrategi.
“Bystyret legger til grunn at foretaksetableringen i seg selv vil føre til en mer aktiv/målrettet
utvikling, forvaltning og drift av den kommunale boligmassen. Foretaket skal sørge for at det
fremskaffes et tilstrekkelig antall kommunale boliger gjennom oppføring/erverv/leie, til
målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig. Foretaket skal
samtidig utvikle den eksisterende boligmassen slik at de aktuelle målgruppene tilbys gode
boliger, i et godt bomiljø, i alle bydeler.
Rollen som profesjonell boligeier skal videreutvikles i foretaket gjennom å sikre en god
forvaltning av foretakets realkapital, herunder sikre at boligene har en god teknisk
tilstandsgrad. Foretaket skal med andre ord ha et langsiktig eierperspektiv og foreta et godt
verdibevarende vedlikehold.69
En sentral utfordring ved det boligsosiale arbeidet er kravet om å balansere behovet for kommunale
boliger med et leienivå og tilstandsgrad som tilfredsstiller målgruppen, samtidig som man ivaretar
kommunens eierinteresse gjennom verdibevarende og ansvarlig forvaltning av eiendomsmassen.
Erfaringsmessig fører press på budsjetter til at kommunen ikke får balansert dette regnestykket. Det
oppstår gjerne et gap mellom nødvendig nivå på verdibevarende vedlikehold og budsjetterte rammer
for vedlikehold. Dette er ikke unikt for sosialboliger, men det er også aktuelt for kommunens
formålsbygg. En slik suboptimal tilpasning fordyrer eiendomsforvaltningen og bygger potensielt opp
store økonomiske forpliktelser. Rogaland Revisjon IKS gjennomførte i 2018 en forvaltningsrevisjon av
Stavanger kommune sine kommunale bygg og boliger.70 Rapporten har følgende hovedbudskap som
aktualiserer utfordringen for Stavanger kommune:
“Tilstandsgradene for de viktigste formålsbyggene - barnehager, skoler og sykehjem - er i
dag stort sett tilfredsstillende. Men de årlige budsjettmidlene til vedlikehold er som regel ikke
tilstrekkelig til et verdibevarende vedlikehold. Dette medfører at vedlikeholdsetterslepet øker
gradvis, noe som etter hvert resulterer i økte midler til vedlikehold (totalrehabiliteringer) for
kommunen og negative konsekvenser for brukerne. For boliger synes situasjonen å være
mer kritisk. Boligforetaket sier at det i lengre tid har vært bevilget alt for lite penger til
vedlikehold av boligmassen.”
Foretaksorganisering har vært et mye brukt virkemiddel for å synliggjøre kostnaden ved å eie
kommunale bygg og styrke prioriteringen av eiendomsforvaltningen. Dette var slik PwC oppfatter det
også en del av formålet med å opprette Stavanger boligbygg KF. En viktig forutsetning for å lykkes
med en slik organisering er imidlertid at foretaket gis en nødvendig verktøykasse og et handlingsrom
til å ta nødvendige grep. Det har gjennom samtaler med foretaket og basisorganisasjonen
fremkommet at det er utfordringer knyttet til å avklare nivå for leiepriser på de kommunale boligene.
Foretaket har kommunisert et behov for å justere leienivået for å tilgjengeliggjøre midler til
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vedlikehold. En eventuell økning av leienivå vil ramme leietakerne. Dette skaper en interessekonflikt
mellom det boligsosiale arbeidet og eiendomsforvaltningsarbeidet. Alternativt til å øke inntektene fra
utleie, må det bevilges midler fra kommunekassen som fører med seg andre styringsmessige
utfordringer og omdisponeringer mellom forvaltningsområder. Dette er, slik vi vurderer det, en
vesentlig og uavklart situasjon som det bør gjøres helhetlige avklaringer rundt. Intensjonen i
eierstrategien oppleves som uavklart så lenge dette spørsmålet forblir ubesvart.

Omdømmeutfordringer for basisorganisasjonen
Det er en generell skepsis i KFene mot å bli reintegrert i basisorganisasjonen. KFene har i all
hovedsak en konkret oppfatning om at styringslinjene er mer effektive i KFene enn i
basisorganisasjonen. KFene oppgir eksempler på dette. For eksempel oppleves
investeringsprosessen i basisorganisasjonen som et grunnleggende problem. Det hevdes at gode
investeringsforslag forsvinner på veien før behandling i kommunestyret. Investeringsforslag ivaretas
ifølge KF-lederne bedre i KF-modellen. Vi anbefaler at denne omdømmeutfordringen adresseres
uavhengig av en eventuell reintegrering av KFer i basisorganisasjonen. Basisorganisasjonen kan
også vurdere om skepsisen har grunnlag i reelle svakheter i prosesser og drift i basisorganisasjonen.

Oppsummerende vurderinger
I dette kapittelet har vi belyst styringsmessige aspekter knyttet til KFene i relasjon til “konsernet”
Stavanger kommune. Vi har ordnet gjennomgangen etter tre nivåer for styring. Ut over dette har vi
omtalt andre styringsmessige forhold som ikke kan knyttes entydig til disse nivåene.
Det som fremkommer i teksten under er primært utfordringer knyttet til KF-organisering og
styringsdimensjonen. Det er i kapittelet også vist til styringsmessige fordeler ved KF-organiseringen
kontra basisorganiseringen. Disse vurderes som mindre betydningsfulle enn de utfordringer som
fremkommer under. Derfor gjentas ikke de tidligere nevnte fordelene.
Nivå 1 Kommunestyret og underliggende organer. V
 i mener kommunestyret som øverste styringsnivå
i for begrenset grad utøver en helhetlig styring opp i mot særlig de fire eldste KFene. Dette begrunner
vi i utfordringene som er belyst vedrørende eierstrategiene.
Nivå 2. Styret. Grunnet de omtalte prosessene for styreutnevnelse, mener vi det til enhver tid er høy
risiko for at styrene i KFene ikke har kompetanse som er relevant for å kunne løse oppdraget på
beste vis. Dette er relevant for samtlige seks KFer.
Nivå 3. Administrativt nivå. Vi har under nivå tre vist utfordringer på administrativt nivå i
samhandlingen mellom basisorganisasjonen og KFene. Disse er særlig relevante utfordringer for
Stavanger byggdrift KF og Stavanger natur- og idrettsservice KF. Også for Stavanger utvikling KF
(nærings- og samfunnsutvikling) er dette relevant.
Det er også vist til overgripende utfordringer ved dagens praktisering av KF-modellen i Stavanger
kommune som fremkommer av kapitlene: “Økonomiske rammer (handlingsrom) og fravær av
avkastningskrav” og “Habilitetsmessige utfordringer”. Disse utfordringene vurderer vi som relevante
for samtlige KFer.
Sist vil vi minne om de forhold som avslutningsvis er belyst for spesifikke KFer.
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Kap 7. Kvalitet
Kvalitetsdimensjonen er nok, metodisk sett, den mest krevende å belyse. Dette skyldes for det første
at kommunene har en generell utfordring mtp. tilgjengelige og gode kvalitetsindikatorer. For det andre
er denne øvelsen ekstra krevende gitt det brede mandatet som er gitt for undersøkelsen, der seks
svært ulike KFer skal vurderes, i tillegg til at perspektivene økonomi og styring skal undersøkes.
Generelt sett har det vært gode tilbakemeldinger på KFenes tjenesteleveranser. Likevel er det få funn
som underbygger at KF-formen i seg selv er enten fordelaktig eller ufordelaktig med tanke på kvalitet.
Våre funn presenteres under.

KF-organiseringen gir handlingsrom og legger til rette for spissing
KF-organiseringen anerkjennes som en organisasjonsform som legger til rette for et økt handlingsrom
og en tilsvarende spissing av virksomheten. KS skriver i sine 21 anbefalinger om godt godt eierskap
følgende:
“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…”71
Stavanger kommune skriver i egen eiermelding følgende om dette:
“Ledelsen i foretakene har et betydelig større handlingsrom enn ledelsen i tradisjonelle
kommunale organisasjonsenheter som etater, institusjoner og virksomheter.”72
Flere kommunale foretak i Stavanger kommune peker på at dette handlingsrommet har muliggjort en
spissing innen kjerneområdene, og at dette har vært viktig for å lykkes.
Vi opplever at dette momentet er viktig. Samtidig mener vi at spissing og fokusering på
kjerneoppgaver er av ulik betydning for de ulike KFene. Særlig for Stavanger utvikling KF og dels
Stavanger parkering KF ser vi spissing som særs relevant. Begge disse KFene har omfattende
kommersiell virksomhet som skiller seg vesentlig fra de fleste andre kommunale virksomheter.
Stavanger kommune knytter i eiermeldingen dette handlingsrommet til virksomhetsområder som har
nytte av et “forretningsmessig handlingsrom”.73
For KFer med omfattende relasjoner med basisorganisasjonen (se også kapittel 3 og kapittel 6)
mener vi spissing bør veies opp imot koordinering mot basisorganisasjonen (og “konsernet” samlet
sett). Ut fra de samlede intervjuene ser vi tendenser til at KFer med vesentlige grensesnitt til
basisorganisasjonen, og med begrenset “forretningsmessig karakter”, vektlegger spissing for mye på
bekostning av å koordinere den totale tjenesteutviklingen.
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KS 21 anbefalinger til godt eierskap “Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll”, s 6.
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her også til argumentasjonen knyttet til “konsern”-organisering under styringskapittelet
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Styrets rolle
Flere av de daglige lederne i KFene pekte på at det å ha et eget styre virker skjerpende også med
tanke på kvalitetsaspektet. Styreledere viste også til dette. Vi anerkjenner at et eget styre kan bidra til
å øke fokus og dermed kvalitet i relevant tjenesteproduksjon.

Benchmarking
Benchmarking eller sammenligning av kvalitet med andre relevante aktører kan være en måte å måle
kvaliteten på. Vi har etterspurt slik informasjon i møte med informantene, samt at det ble sendt over
en invitasjon til KF-lederne per e-post om å dele relevant dokumentasjon.
Dokumentert kvalitet
Vi har mottatt en rekke eksempler på at KFene leverer tjenester av god kvalitet. Et eksempel finner vi
i Stavanger parkeringsselskap KF sin årsberetning for 2019:
“Stavanger parkeringsselskap KF har hatt en ekstra offensiv tilnærming til markedet i 2019.
(...) Stavanger kommune ble kåret til årets elbilhovedstad mye takke være den kraftige
økningen av ladepunkter i foretakets parkeringsanlegg.74
Ekstern benchmarking
Både Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) og Stavanger parkeringsselskap KF deltar i ekstern
konkurranse. Omfanget er begrenset, men felles for begge foretak er at virksomheten i konkurranse
med eksterne aktører generer overskudd og gode driftsmarginer. Det føres egne avdelingsregnskap
for disse aktivitetene der foretakene legger til grunn selvkost. Det er signaler på at foretakene har et
konkurransedyktig kostnadsnivå. Stavanger byggdrift KF (SBD) har også startet en mindre satsning
mot borettslag. Fra årsberetningen fra 2019 for SBD kan vi lese at KFet har blitt en av de foretrukne
leverandørene til boligselskapet OBOS og at det høsten 2019 er inngått 12 vedlikeholdskontrakter
med ulike borettslag.75
Tasta bydel - konkurranseutsetting
Både NIS og SBD har vært gjenstand for benchmarking da Tasta bydel ble konkurranseutsatt i 2013.
Tasta bydel har i dag tilbakeført kontraktene til de kommunale foretakene. Evalueringen fra
Stavanger kommune som oppdragsgiver (etter konkurranseutsettingen), konkluderte med at NIS
samlet sett er noe rimeligere enn den private aktøren. Park- og veisjefen skriver følgende i sitt
høringsnotat til evalueringen: “Sett fra bestillers side, vil det ordinære vedlikeholdet ligge på samme
kostnadsmessige nivå, mens ekstraarbeider kan bli noe rimeligere etter tilbakeføringen.”76

Kvalitet gjennom bestillinger
Vi har tidligere vist hvordan bestiller-utfører-modellen (BUM) gir effekter for økonomi og for styring.
Også kvalitetsaspektet påvirkes av denne modellen. En velfungerende BUM vil kunne tenkes å gi
effekter i form av økt kvalitet. Det å gjøre gode bestillinger er teoretisk sett et godt utgangspunkt for
gode leveranser.
En informant i bestillerfunksjonen i basisorganisasjonen hevdet at det ble brukt mye tid på å utarbeide
bestillinger. Informanten reflekterte selv over at dette kunne skape økt presisjon og en
74

Årsrapport Stavanger kommune 2019.
Styrets årsberetning 2019. Stavanger byggdrift KF.
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Presentasjon oversendt fra NIS. “Presentasjon arbeidsmøte 20.mai”, side 3.
75

Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune
PwC

40

kvalitetsgevinst. Informanter i KFene anerkjente også kompetansen som ligger i basisorganisasjonen
relatert til aktuelle bestillinger. Samtidig ble det også formidlet mindre positive signaler fra informanter
i KFene knyttet til bestillingene som ble gjort. Det ble blant annet formidlet at det var liten nytte i
bestillingene (bortsett fra pengene som fulgte).77
Samlet sett er det relevant kompetanse i bestillerfunksjonen. Likevel har vi ikke grunnlag for å si at
BUM fungerer på en måte som gir vesentlige kvalitetsgevinster for Stavanger kommune samlet sett.

Medarbeiderutvikling og medarbeidertilfredshet
I 2019 gjennomførte Stavanger kommune en medarbeiderundersøkelse (10-faktor) der fire av de
seks kommunale foretakene deltok (Stavanger parkeringsselskap KF, Stavanger boligbygg KF,
Sølvberget KF og Stavanger natur- og idrettsservice). De andre foretakene har også gjennomført
medarbeiderundersøkelser, men andre undersøkelser enn basisorganisasjonen, og inngår derfor ikke
i sammenligningen. Resultatene fra undersøkelsen viser at det gjennomgående synes å være god
tilfredshet blant ansatte i både foretakene og i kommunens basisorganisasjon. Sammenligner vi, ser
vi at kommunens basisorganisasjon i gjennomsnitt scorer bedre enn tre av de fire foretakene.
Stavanger parkeringsselskap KF skiller seg svakt positivt ut og ligger over kommunens gjennomsnitt
og gjennomsnittet for Norge.
Foretaksorganisering kan bidra til rendyrking av et virksomhetsområde og bidra til økt
kompetanseutvikling og spesialisering av de ansatte. Dette vil kunne fremme kvalitet i
tjenesteutførelsen. En av kategoriene i medarbeiderundersøkelsen, relevant kompetanseutvikling,
adresserer dette emnet. For to av foretakene ser vi at de ansatte scorer under gjennomsnittet for
resten av kommunen. Stavanger parkeringsselskap KF har imidlertid et positivt avvik. Resultatene fra
undersøkelsen indikerer at ansatte i basisorganisasjonen jevnt over er like fornøyd med egen
kompetanseutvikling som i KFene.
Vi vil være varsomme med å trekke klare konklusjoner fra 10-faktorundersøkelsen. Det er en generell
tilfredshet blant ansatte uavhengig av organisering. Vil vil like fullt hevde at det ikke er avdekket
vesentlige positive funn i medarbeiderundersøkelsen knyttet til de kommunale foretakene.
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Tabell 7.1. og 7.2. Resultater fra medarbeiderundersøkelse 2019 for de kommunale foretakene. For mer generell
informasjon om undersøkelsen se nettsiden til 10faktor.78

Fleksibel lønnsfastsettelse et konkurransefortrinn
Det er gjort en forenklet analyse av lønnsnivået for ledere i de seks kommunale foretakene der vi har
sammenlignet gjennomsnittlig lønnsnivå mot hhv. kommunalsjefer og virksomhetsledere. Vi
understreker at det ikke er et en-til-en forhold mellom valgte stillinger og det å være foretaksleder,
men vi mener samtidig at valgte stillingskategorier er de stillingene i kommunens basisorganisasjon
som er likest foretaksledere i omfang og ansvar. Lederne av KFene har en gjennomsnittlig lønn på
1.035.200 kr og tjener i gjennomsnitt 73.200 kr mer enn kommunalsjefer og avdelingssjefer i
kommunen som har en lønn på rundt 962.000kr.
Selv om ansatte formelt sett har kommunen som arbeidsgiver etableres ansettelsesforholdet med det
enkelte foretak. Større fleksibilitet ved lønnsfastsettelse, kan gjøre kommunale foretak er mer
konkurransedyktige i ansettelsesprosesser. Dette er også nedfelt i enkelte av foretakenes
eierstrategi:
“Daglig leders lønnsnivå skal være konkurransedyktig, men ikke ledende innenfor foretakets
bransje, jf kommunens overordnede prinsipper for eierstyring. Foretakenes lønnsstrategi skal
78
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ta utgangspunkt i kommunens lønnspolitikk. Lønnsveksten i foretakene skal således være på
linje med den generelle lønnsutviklingen i Stavanger kommune.”79
Umiddelbart kan det innvendes at det er noe å spare ved en avvikling av KFene. Vi mener i dette
tilfellet at kvalitetshensynet veier tyngre enn økonomi, og da spesielt for de kommunale foretakene
med kommersielt grensesnitt. Det er også et større ansvar ved å lede et eget foretak som det kan
være naturlig å kompensere for. Vi vil argumentere for at konkurransedyktig lønn til leder og eventuelt
andre kritiske funksjoner er en forutsetning for at Stavanger kommune skal kunne ta en så aktiv rolle
innen f.eks. eiendomsutvikling som det de har gjort.

Figur 7.1.Gjennomsnittlig årslønn per stillingskategori 2019.

Oppsummerende vurderinger
I dette kapittelet har vi belyst kvalitetsdimensjonen. Generelt er det i hovedsak gode tilbakemeldinger
på kvaliteten i KFenes leveranser. Samtidig er det, slik vi vurderer det, få funn som entydig viser at
KF-organiseringen i seg selv er bedre eller dårligere egnet enn basisorganisering mtp kvalitet. Vi vil
fremheve det vi mener er det viktigste unntaket fra denne generelle vurderingen:
I delkapittelet “Spissing av kompetanse gjennom KF-organisering” belyser vi hvordan dette er særlig
relevant for KFer med en betydelig kommersiell drift. Dette er primært relevant for Stavanger utvikling
KF og Stavanger parkeringsselskap KF.
Ut over dette momentet har noen av de øvrige delkapitlene belyst forhold som også er relevante, men
som vi i mindre grad opplever som tungtveiende: Vi vil herunder nevne at styret kan tilføre kvalitet, at
fleksibel lønnsdannelse kan være et fortrinn og at det er eksempler på gode resultater gjennom
benchmarking.
I tillegg vil vi understreke at det ved en evt reintegrering vil være en risiko for at man setter i spill den
kvalitet som er utviklet over tid i det enkelte KF (og som vi ikke har hatt anledning til å belyse fullt ut i
dette oppdraget). Det er herunder også en tilsvarende mulighet for at basisorganisasjonen kan å få
nytte av den kvalitet som evt er utviklet, ved en reintegrering i basisorganisasjonen.
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Eierstrategier - kommunale foretak (KF) 2010.
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Kap 8. Komparativ studie
De 10 største kommunene og organisering av tilsvarende oppgaver
Tabellen under viser hvordan de 10 største kommunene i Norge (inkludert Stavanger
kommune) har organisert seg innenfor de oppgaveområdene som er relevante i denne studien.

Fi gur 8.1. Samlet oversikt over de sammenlignbare kommunenes organisering av tilsvarende
ansvarsområder som i Stavanger kommune.

Som det fremgår av tabellen er basisorganisering fremtredende i de ni komparative
kommunene for de aller fleste ansvarsområdene som ligger til KFer i Stavanger kommune. Vi
ønsker å kommentere nyanser for de ulike KFene under.
Kommunal parkering
Kommunal parkering er i seks av de ni øvrige komparative kommunene plassert i
basisorganisasjonen. For Lillestrøm er hele ansvarsområdet lagt til et AS. For Trondheim
kommune og Bergen kommune er det som kan omtales som myndighetsutøvelsen lagt til
basisorganisasjonen, mens de mer kommersielle oppgavene (utenfor det som er definert som
enerettsområde) er skilt ut i et 100% kommunalt eid AS.
Utviklingsselskap (tomter og eiendom)
Det er også variasjon i hvordan de komparative kommunene tilnærmer seg forhold som ligger
under Stavanger utvikling KF i Stavanger kommune.
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Kommunene Kristiansand, Drammen og Fredrikstad har alle opprettet ASer som er proaktive i
eiendomsutviklingen i kommunen. Disse skiller seg fra Stavanger utvikling KF på noen
områder. For det første er de organisert som AS. For det andre oppfatter ikke vi at de har det
samme samfunnsutviklingsformålet like tydelig definert som Stavanger utvikling KF. I
eierstrategien til Stavanger utvikling KF er følgende nedfelt: “Foretaket skal være pådriver for
utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv aktør der det er formålstjenlig”80 For det
tredje opererer ASene primært med næringseiendom. For Fredrikstad er det også oppgitt at
ASet utvikler boliger.
De øvrige kommunene har ikke etablert egne selskaper som skal utvikle nærings- og
tomtearealer. Det er enten ikke sett behov for denne funksjonen, eller den ivaretas dels av
kommunens basisorganisasjon.
Bibliotektjenester og andre relevante tjenester innen kulturfeltet
Bilbliotektjenester driftes utelukkende av basisorganisasjonen i de komparative kommunene. Innen
det øvrige kultursegmentet, også for oppgaver som har grensesnitt til de oppgaver som ligger under
Sølvberget KF, er vi kjent med at det eksisterer et stort mangfold av samarbeids- og selskapsformer.
Dette gjelder også i de komparative kommunene.
Kommunale utleieboliger
Kommunale utleieboliger driftes av basisorganisasjonen i de komparative kommunene, med unntak
for Oslo kommune og for Drammen kommune.
Oslo kommune har en tilsvarende organisering som Stavanger kommune.
I Drammen kommune er ansvarsområdet KF-organisert, men KFets ansvarsområder går langt videre
enn det gjør for Stavanger boligbygg KF. Ansvarsområdet til Drammen eiendom KF omfatter i tillegg
til kommunale boliger, oppføring og drift av blant annet kommunale formålsbygg. Ansvarsområdet går
over i det som i Stavanger kommune håndteres av Stavanger byggdrift KF (se under).
Kristiansand kommune hadde frem til 2019 eget kommunalt foretak som forvaltet kommunale
utleieboliger, men dette ansvarsområdet er nå tilbakeført til basisorganisasjonen.
Drift av kommunale bygg
Kommunale bygg driftes av basisorganisasjonen i de komparative kommunene. Det er her unntak for
Oslo kommune og for Drammen kommune:
Drammen kommunes tilsvarende kommunale foretak er det samme som presentert over: Drammen
kommune eiendom KF. Dette KFet har som vist over langt flere oppgaver enn Stavanger byggdrift
KF.
Oslo kommune har i dag tre kommunale foretak som alle prosjekterer, bygger, drifter og vedlikeholder
kommunale formålsbygg. De tre KFene har ulike sektorvise ansvarsområder som fremkommer av de
respektive navnene: “Kultur- og idrettsbygg”, “Omsorgsbygg Oslo KF” og “Undervisningsbygg Oslo
KF”. I Oslo kommune er ansvarsområdet i dag avgrenset til sektorspesifikke forhold. Det er en
intensjon i Oslo kommune om å slå sammen foretakene til et KF.81 KFene i Oslo kommune har
lignende ansvarsområder som i Drammen kommune (ansvar for byggene fra prosjektering og
bygging til drift og vedlikehold).

80
81

Eierstrategi for Stavanger utvikling KF, versjon 1.0 - vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016.
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/#gref
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Stavanger byggdrift KF har også et ansvar for drift av kjøkkentjenester i Stavanger kommune.82 Vi har
ikke undersøkt hvordan denne funksjonen løses i de andre kommunene.
Drift av idrettsanlegg, park m.m.
Oppgavene som ligger til Stavanger natur- og idrettsservice KF driftes i all hovedsak av
basisorganisasjonen i de andre komparative kommunene. Drammen kommune har svømmehallen
Drammensbadet organisert som KF. Ellers har Bergen kommune svømmehallen Ado Arena drift AS
som et heleid kommunalt AS i Bergen kommune. I Kristiansand kommune er det viktigste
badeanlegget Aquarama eid av private, men der Kristiansand kommune har inngått en langsiktig
leieavtale. I Trondheim kommune er det etablert et svært stort bygg for idrett og kultur: Trondheim
spektrum AS. Bygget brukes primært til hallidrett og av og til til store konserter. Det er også vanlig i
andre norske kommuner å organisere drift av svømmehaller og idrettshaller utenfor
basisorganisasjonen.

Historiske endringer i opprettelse av KFer i Norge
Etablerte KFer nasjonalt
Siden 2000 og frem til 2020 er det opprettet i overkant av 360 kommunale foretak i Norge. I den
samme perioden er det slettet rundt 170 kommunale foretak.83 Som vi ser av figurene 8.2. og 8.3. ,
har antallet nyetableringer gått betydelig ned i perioden etter 2004 og særlig etter 2007. Som det går
frem av figur 8.3.har antallet årlig slettede foretak vært noe stigende og stort sett høyere hvert år i
årene fra 2010 og frem til 2020 (sett i forhold til nyopprettede samme år). Ser vi disse grafene under
ett, ser vi at det i dag eksisterer rett i underkant av 200 kommunale foretak i Norge samlet sett.
Datagrunnlaget baserer seg på tall fra foretaksregisteret i Brønnøysund. Det er således
registreringsdato for etablering og sletting som ligger til grunn, ikke dato for politisk vedtak. Dette
fører med seg en viss tidsforskyvning.

82

Flere institusjoner i Stavanger kommune som har kjøkken lager maten til beboerne selv. Kilde:
Intervju.
83
Kilde: Brønnøysundregisteret (BRREG). Det presiseres at det er ikke er en automatikk i at avvikling
av foretak fører til sletting i BRREG. Sletting av foretak i BRREG krever at den enkelte kommune
sender slettemelding til foretaksregisteret. Det er dermed sannsynlig at antallet slettede foretak er
noe høyere enn det som fremkommer av vår oversikt.
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Figur 8.2. og 8.3. Etablering og sletting av kommunale foretak i Norge fra 2001 til 2020.

KFer fordelt på formålskategorier
Brønnøysundregistrene kategoriserer de ulike KFene som finnes nasjonalt på ulike typer
formålskategorier.

Figur 8.4. Kommunale foretak i Norge fordelt på oppgaveområder.

Som vi ser av tabellen over står drift av havne- og kaianlegg for rundt 20%84 av eksisterende KFer i
Norge. Tilsvarende ansvarsområde er i Stavanger kommune organisert som interkommunalt selskap
(IKS).
Vi vil ellers særskilt kommentere kategorier som har full eller delvis overlapping med Stavanger
kommunes etablerte kommunale foretak:
Stavanger byggdrift KF
“Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift” står for i overkant av 17,5% av eksisterende
KFer. Lignende ansvarsområde er i Stavanger lagt til Stavanger byggdrift KF. For øvrige kommuner
er vi kjent med at KFer, i tillegg til renhold og vedlikeholdstjenester, har ansvar for prosjektering,
oppføring og generell drift av byggene.

84

Som vist lenger oppe i kapittelet er det rundt 195 gjenstående KFer i Norge. 38 av 195 KFer innen
havnevirksomhet, utgjør dette omtrent 20%. Noe forbehold knyttet til tallgrunnlaget gjør at vi opererer
med omtrentlige tall.
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Stavanger natur og idrettsservice KF (NIS)
“Drift av idrettsanlegg” står for i underkant av 8 % av eksisterende KFer i Norge. Dette er delvis
overlappende med NIS ansvarsområde.
Stavanger utvikling KF
“Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked” står for rundt 5% av
eksisterende KFer i Norge. KFene under denne kategorien har nok et noe varierende sammenfall
med Stavanger utvikling KF.
Sølvberget KF
“Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet” står for i overkant av 3 % av eksisterende KFer i
Norge. Sølvberget KF har tilgrensende og dels overlappende ansvarsområder. Med vår oversikt er
det svært få eller ingen norske KFer under denne kategorien som er drift av biblioteker.
Stavanger parkeringsselskap KF
Det er seks KFer som faller under “Drift av parkeringsplasser og parkeringshus”, noe innebærer at
denne kategorien står for rundt 3% av eksisterende KFer i Norge. Her antar vi at sammenfallet med
Stavanger parkeringsselskap KFs ansvarsområde er nær en til en.
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Kap 9. Overordnede
vurderinger og anbefalinger
I foregående kapitler er de tre dimensjonene økonomi (kap 5), styring (kap 6) og kvalitet (kap 7)
belyst, og gevinstpotensialet ved KF-organisering kontra basisorganisering er undersøkt. Det er i
tillegg gitt en presentasjon av forskjeller mellom KF-organisering og basisorganisering (kap 3), en
innledende oversikt over KFene (kap 4) og en komparativ studie over sammenlignbare kommuner
(kap 8).
I kapittelet om styring peker vi på vesentlige utfordringer ved dagens KF-organisering, og vi mener
funnene gjennomgående er tyngst innen styringsdimensjonen. Innen økonomidimensjonen peker vi
på et mulig innsparingspotensial ved endring og eventuell delvis avvikling av KF-modellen. Vi peker
under økonomidimensjonen også på økonomiske gevinster som følge av modellen, samt potensiell
økonomisk risiko ved en reintegrering i basisorganisasjonen. Vi har imidlertid ikke vurdert og
kvantifisert engangskostnadene knyttet til å gjennomføre en eventuell endring i organisering. Under
kvalitetsdimensjonen er det synliggjort funn. Vi tillegger i hovedsak disse funnene begrenset vekt, sett
i forhold til økonomi og særlig styring. Unntak gjøres her for Stavanger utvikling KF og Stavanger
parkeringsselskap KF. For disse to KFene, som har en betydelig kommersiell virksomhet, tillegges
argumentet om spissing særskilt vekt.
Under de overordnede vurderingene gis anbefalinger om videre organisering for de ulike KFene.85 Vi
anbefaler ulikt for de ulike KFene. Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF
anbefales videreført som KF, mens øvrige KFer anbefales reintegrert i basisorganisasjonen. Nyanser
i anbefalingene fremkommer under hvert KF, og det gis begrunnelser / gevinstvurderinger for hver
anbefaling.

Overordnede vurderinger
Vi har i vår gjennomgang synliggjort flere styringsmessige utfordringer knyttet til KF-organiseringen. I
dag opplever vi at KF-organiseringen vanskeliggjør en helhetlig styring av kommunen som “konsern”.
Uavhengig av fremtidig organisering, mener vi det er behov for å rydde i prosesser og praksis knyttet
til styringsdimensjonen. Samlet sett vurderer vi at dette bør gjøres for å ivareta en forsvarlig
internkontroll og effektiv og kvalitetsmessig god drift.
En reintegrering av KFene i basisorganisasjonen vil potensielt kunne løse mange av de nevnte
utfordringene, men også for KFer som reintegreres vil det være et behov for å tegne opp nye
prosesser, dels med utgangspunkt i dagens praksis. Det vil også kunne oppstå nye utfordringer som
et resultat av endringene, dersom man ikke planlegger og implementerer endringene på en god måte.
Konkrete anbefalinger som gis under hvert enkelt foretak må ses i lys av at vi tror en integrering av
flere av foretakene i basisorganisasjonen vil gi en bedre “konsernstyring” for Stavanger kommune.
Sammenlignbare kommuner har ikke etablert like mange KFer som Stavanger kommune, og vi
opplever at nåværende modell er for sprikende og skaper for mange suboptimale trekk for
“konsernet” Stavanger kommune. Våre anbefalinger kan overordnet ses i lys av at det er de KFene
som er mest kommersielle og / eller har de svakeste grensesnittene til basisorganisasjonen som
85

Anbefalingene tar utgangspunkt rammene som definert i kapittel 2 Innledning.
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foreslås videreført i dagens form. Dette samsvarer, så langt vi kan se, med kommunal praksis og med
de anbefalinger som er gitt fra KS.
I en eventuell reintegrering av kommunale foretak i basisorganisasjonen, mener vi det vil være i alles
interesse at det som eksisterer av konkrete omdømmemessige problemstillinger (som vist i delkapittel
i kapittel 6) adresseres gjennom en åpen tilnærming fra alle parter.
Under gis konkrete anbefalinger for de ulike KFene som er i samsvar med våre overordnede
vurderinger.

Stavanger natur- og idrettsservice KF
Anbefaling:
Vi anbefaler at Stavanger natur- og idrettsservice KF reintegreres i basisorganisasjonen.
Begrunnelse / gevinstvurdering
Basert på intervjuer og tilsendt dokumentasjon opplever vi at selskapet i dag leverer god kvalitet og at
effektiviteten er god. Vi kan ikke se at det er avdekket vesentlige momenter som tilsier at man ikke vil
kunne opprettholde den kvalitet som i dag eksisterer ved en reintegrering i basisorganisasjonen.
For Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) opplever vi de styringsmessige utfordringene som de
mest vesentlige. De fleste gjennomgående utfordringer som belyses knyttet til styring (i kap 6) er
relevante for dette foretaket. KFets begrensede forretningsmessige rolle og dets tette integrasjon
med basisorganisasjonen peker også i retning av at Stavanger kommune som helhet kan ha stor
nytte av å reintegrere dette ansvarsområdet i basisorganisasjonen. Vi opplever dagens
KF-organisering som uhensiktsmessig ut fra et styringsperspektiv.
Vi har i den økonomiske gjennomgangen vist et potensial for økonomiske gevinster ved en
reintegrering i basisorganisasjonen. Det er generelle transaksjonskostnader knyttet til grensesnittet
mellom foretak og basisorganisasjon som mest sannsynlig over tid vil bortfalle ved en reintegrasjon i
basisorganisasjonen. Mer vesentlig enn de generelle transaksjonskostnadene er de merkostnader
som dagens bestiller-utfører-modell trolig medfører. Avslutningsvis under økonomi må det påpekes at
det er en risiko for bortfall av inntekter ved en eventuell reintegrering i basisorganisasjonen.
Vi kan ellers vise til at det ikke er andre sammenlignbare kommuner som har etablert lignende
konstruksjon som NIS.
Om videre prosess
Som oppfølging av en eventuell beslutning om reintegrering av KF i basisorganisasjonen, bør det
etableres en implementeringsplan, inkludert risikoanalyse. Denne bør inkludere forhold knyttet til
selve endringsprosessen og til drift i ny driftsmodell. Elementer i risikoanalysen kan være risiko for
tap av effektivitet og kvalitet, risiko for tap av sentral kompetanse, hensyn til ansatte, risiko for
utilsiktede positive eller negative resultater innen økonomi, risiko for å oppnå nye - eller tap av
synergier (avhengig av hvor i basisorganisasjonen man ønsker å plassere KFet) m.m.

Stavanger byggdrift KF
Anbefaling
Vi anbefaler at Stavanger byggdrift KF reintegreres i basisorganisasjonen
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Begrunnelse / gevinstvurdering
Basert på intervjuer og tilbakemelding fra basisorganisasjonen har vi sett eksempler på at KFet
leverer tjenester som oppleves som gode. Vi kan ikke se at det er avdekket vesentlige momenter som
tilsier at man ikke vil kunne opprettholde den kvalitet som i dag eksisterer ved en reintegrering i
basisorganisasjonen.
For Stavanger byggdrift KF (SBD) opplever vi de styringsmessige utfordringene som de aller
vesentligste. De fleste generelle utfordringer som belyses knyttet til styring er relevante for dette
foretaket. Særlig gjør det høye antallet transaksjoner og kontaktpunkter i kommunen seg gjeldende
for SBD. KFets begrensede forretningsmessige rolle og dets tette integrasjon med
basisorganisasjonen peker også i retning av at Stavanger kommune som helhet kan ha stor nytte av
å reintegrere dette ansvarsområdet i basisorganisasjonen. Vi opplever dagens organisering som
uhensiktsmessig sett ut fra et styringsperspektiv.
Vi har i den økonomiske gjennomgangen vist et potensial for økonomiske gevinster ved en
reintegrering i basisorganisasjonen. Det er vesentlige transaksjonskostnader knyttet til grensesnittet
mellom foretak og basisorganisasjon som mest sannsynlig vil kunne reduseres ved en reintegrasjon i
basisorganisasjonen. Særlig utfordrende ser bestiller-utfører-organiseringen ut til å være. Bare i 2019
hadde foretaket opp mot 10.000 bestillinger.
Vi kan ikke se at det foreligger dokumenterte gevinster på kvalitet som kan henføres til
organisasjonsform og som i vesentlig grad veier opp for de utfordringer som er belyst under særlig
styring og til dels økonomi.
Om videre prosess
Som oppfølging av en eventuell beslutning om reintegrering av KF i basisorganisasjonen, bør det
etableres en implementeringsplan, inkludert risikoanalyse. Denne bør inkludere forhold knyttet til
selve endringsprosessen og til drift i ny driftsmodell. Elementer i risikoanalysen kan være risiko for
tap av effektivitet og kvalitet, risiko for tap av sentral kompetanse, hensyn til ansatte, risiko for
utilsiktede positive eller negative resultater innen økonomi, risiko for å oppnå nye - eller tap av
synergier (avhengig av hvor i basisorganisasjonen man ønsker å plassere KFet) m.m.

Stavanger boligbygg KF
Anbefaling
Vi anbefaler at Stavanger boligbygg KF reintegreres i basisorganisasjonen.
Begrunnelse / gevinstvurdering
For dette KFet mener vi det er ekstra krevende å være tydelige i vår anbefaling. Vår primære
anbefaling er reintegrering i basisorganisasjonen, men som teksten under viser, er det forhold som gir
støtte til alternativ konklusjon.
Det er i hovedsak moderate potensielle gevinster å hente styringsmessig, økonomisk og
kvalitetsmessig på å reintegrere Stavanger boligbygg KF i basisorganisasjonen. Vi vil likevel
kommentere de momenter som vi mener underbygger eller kan underbygge reintegrering i
basisorganisasjonen:
1. Vi mener at generelle styringsmessige utfordringer (som vist under styringskapittelet)
underbygger vår anbefaling om reintegrering. KFets begrensede forretningsmessige rolle og dets
tette integrasjon med basisorganisasjonen peker i retning av at Stavanger kommune som helhet
kan ha stor nytte av å reintegrere dette ansvarsområdet i basisorganisasjonen.
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2. Kommunen har så langt ikke evnet å utvikle en helhetlig løsning for finansieringen av
vedlikeholdet av utleieboligene i foretaket. Det presiseres at finansiering av vedlikehold skjer på
grunnlag av administrativ og politisk prioritering og bevilgning av vedlikeholdsmidler, uavhengig
av organisering. Det er imidlertid et vesentlig moment, når man fristiller boligforvaltningen, å gi
det tilstrekkelig økonomisk handlingsrom slik at foretaket faktisk har frihet til å gjøre egne
prioriteringer og styre egen forvaltning. Ved å begrense foretaket økonomisk gjennom for
stramme rammer, kan man redusere den selvstendigheten det er tenkt å ha. Stavanger boligbygg
KF har fremmet et forslag om å øke leienivået på sosialboligene som et av flere initiativ for å
adressere de økonomiske utfordringene ved å eie og forvalte sosialboliger. Vi opplever ikke at det
løsningsforslaget som er presentert fra KFet (politisk sak) er en modell som er akseptabel for
sentrale representanter i basisorganisasjonen, og man står i dag uten avklaring i saken.
3. Vi stiller spørsmål ved om kommunen ser seg tjent med å utvikle ulike miljøer i Stavanger
kommune (KF og basisorganisasjonen) som har ansvar for forvaltning av kommunalt eide bygg.
4. Kun Oslo (og dels Drammen kommune) har valgt å organisere utleieboliger som KF.
På den annen side vil vi nevne det som kan anses som gevinster ved KF-organiseringen:
1. Gjennom KF-organiseringen har man fått synliggjort kostnaden ved å eie kommunale boliger.
2. Det ser ut til å være et boligsosialt fokus hos det kommunale foretaket i Stavanger kommune og
det er tilsynelatende et avklart forhold mellom KFet og boligkontoret, som er den vesentligste
relasjonen i basisorganisasjonen. Det daglige virket, samhandlingen om det boligsosiale arbeidet,
ser ut til å fungere relativt godt.
Et alternativ til vår anbefaling kan være å la dagens organisering bestå, men vi vil i så tilfelle anbefale
at det etableres en forutsigbar, bærekraftig og forankret (i både basisorganisasjonen og KFet) modell
med tilstrekkelig handlingsrom til å finansiere virksomheten. Vi vil herunder poengtere at Stavanger
boligbygg KF er et relativt “ungt” foretak som nok ikke har “satt seg”. Det kan tenkes at kommunen
klarer å etablere gode løsninger og prosesser for forutsigbar finansiering av vedlikehold innenfor
dagens KF-modell, men at man ennå trenger tid til å trekke en konklusjon av den saken som er til
politisk behandling.
Om videre prosess
Slik vi ser det er det behov for å utarbeide en modell der vedlikeholdskostnader synliggjøres og der
løpende behov for vedlikehold adresseres tilstrekkelig. Dette er uavhengig av organisasjonsform.
Konkret bør prisingen av utleieboliger avklares og eventuell plassering av ansvar for subsidiering bør
tydeliggjøres.
Som oppfølging av en eventuell beslutning om reintegrering av KF i basisorganisasjonen, bør det
etableres en implementeringsplan, inkludert risikoanalyse. Denne bør inkludere forhold knyttet til
selve endringsprosessen og til drift i ny driftsmodell. Elementer i risikoanalysen kan være risiko for
tap av effektivitet og kvalitet, risiko for tap av sentral kompetanse, hensyn til ansatte, risiko for
utilsiktede positive eller negative resultater innen økonomi, risiko for å oppnå nye - eller tap av
synergier (avhengig av hvor i basisorganisasjonen man ønsker å plassere KFet) m.m.

Sølvberget KF
Anbefaling
Vi anbefaler at Sølvberget KF reintegreres i basisorganisasjonen.
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Begrunnelse / gevinstvurdering
Basert på intervjuer og tilsendt dokumentasjon, opplever vi at selskapet i dag leverer god kvalitet og
at Stavanger kommune har et attraktivt kulturtilbud gjennom Sølvberget KF. Vi kan ikke se at det er
avdekket vesentlige momenter som tilsier at man ikke vil kunne opprettholde den kvalitet som i dag
eksisterer ved en reintegrering i basisorganisasjonen.
Økonomi er ikke tungtveiende når vi anbefaler å reintegrere Sølvberget KF. Foretaket har noen
transaksjonskostnader som vil kunne falle bort ved en reintegrering.
De generelle styringsmessige utfordringene som er synliggjort i kapittel 6 er også gjeldende for
Sølvberget KF. Dette inkluderer funn som beskrevet under delkapitlene “Nivå 1 Kommunestyret og
underliggende organer”, “Nivå 2. Om styrenes oppfølging av eierstrategiene, styrenes
sammensetning og utøvelse av rollen” og “Overgripende styringsmessige utfordringer”. Forholdene
som beskrevet under Nivå 3. Administrative og ledelsesmessige forhold opplever vi i mindre grad
som relevante for Sølvberget KF.
For Sølvberget er det i mindre grad enn for SBD og NIS særskilt tungtveiende grunner for en
reintegrering i basisorganisasjonen. For Sølvberget mener vi at de generelle styringsutfordringene
som relateres til konsernet Stavanger kommune, med mange kommunale foretak, bør tillegges vekt.
På den annen side kan vi ikke se at det er fremkommet argumenter som i særlig grad underbygger
hvorfor Sølvberget KF skal være et KF. Når vi også tar i betraktning at Sølvberget KF i liten grad
driver forretningsmessig og at ingen andre kommuner har valgt å organisere bibliotekdrift utenfor
basisorganisasjonen, anbefaler vi å reintegrere Sølvberget KF.
Om videre prosess
Som oppfølging av en eventuell beslutning om reintegrering av KF i basisorganisasjonen, bør det
etableres en implementeringsplan, inkludert risikoanalyse. Denne bør inkludere forhold knyttet til
selve endringsprosessen og til drift i ny driftsmodell. Elementer i risikoanalysen kan være risiko for
tap av effektivitet og kvalitet, risiko for tap av sentral kompetanse, hensyn til ansatte, risiko for
utilsiktede positive eller negative resultater innen økonomi, risiko for å oppnå nye - eller tap av
synergier (avhengig av hvor i basisorganisasjonen man ønsker å plassere KFet) m.m.

Stavanger utvikling KF
Anbefaling
Vi anbefaler at Stavanger utvikling KF videreføres som kommunalt foretak (KF).
Begrunnelse / gevinstvurdering
Stavanger utvikling KF forvalter svært store verdier for Stavanger kommune. De økonomiske
besparelser som er belyst under transaksjonskostnader er ikke vesentlige sett i forhold til verdiene
som forvaltes.
Vi viser i kapittelet om styring til generelle styringsmessige utfordringer som også er relevante for
Stavanger utvikling KF. I styringskapittelet viser vi også til spesifikke styringsmessige utfordringer for
Stavanger utvikling KF. Selv om det er noen utfordringer relatert til styring, er det vanskelig å se for
seg at en basisorganisering vil kunne gi en hensiktsmessig styringsmodell, gitt det ambisiøse og
forretningsmessige oppdraget KFet er tilordnet. Vi er ikke (etter vår komparative analyse) kjent med
at andre kommuner i Norge, som har en tilsvarende eiendomsportefølje som Stavanger utvikling KF,
har etablert en lignende funksjon i basisorganisasjonen.
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Våre funn i forbindelse med kvalitetsdimensjonen opplever vi som vesentlige for Stavanger utvikling
KF ettersom selskapet forvalter milliardverdier et konkurransepreget marked. Under kapittel 7 viste vi
i delkapittel “KF-organiseringen gir handlingsrom og legger til rette for spissing” at muligheten for
spissing er av stor betydning for Stavanger utvikling KF. Vi er usikre på om dette ansvarsområdet i en
basisorganisering hadde kunnet utvikle seg på samme måte.
Vi ser at de komparative kommunene ikke har organisert seg som KF for tilsvarende
ansvarsområder. Vi ser at andre kommuner som tilsynelatende har ambisjoner på dette området har
lagt lignende satsing til aksjeselskap (som ikke er en del av vårt utredningsmandat). Øvrige
kommuner ser ikke ut til å ha hatt like klare ambisjoner på dette området, og har ivaretatt eventuell
slik virksomhet i basisorganisasjonen.
Om videre prosess
Ved en videreføring av Stavanger utvikling KF som i dag, bør utfordringer som fremkommer under
kapittelet om styring (herunder konkrete utfordringer for Stavanger utvikling KF) vurderes nærmere.

Stavanger parkering KF
Anbefaling
Vi anbefaler at Stavanger p
 arkeringsselskap KF videreføres som kommunalt foretak (KF).
Begrunnelse / gevinstvurdering:
Samlet sett vurderer vi dagens organisering som hensiktsmessig. Dette særlig på grunn av den
relativt store kommersielle delen i KFets virksomhet.
De generelle styringsmessige utfordringene som er synliggjort i kapittel 6 er også gjeldende for
Stavanger parkering KF. Dette inkluderer funn som beskrevet under delkapitlene “Nivå 1
Kommunestyret og underliggende organer”, “Nivå 2. Om styrenes oppfølging av eierstrategiene,
styrenes sammensetning og utøvelse av rollen” og “Overgripende styringsmessige utfordringer”.
Forholdene som beskrevet under NIvå 3. Administrative og ledelsesmessige forhold opplever vi i
mindre grad som relevante for Stavanger parkering KF.
Under økonomidimensjonen er det synliggjort relativt små transaksjonskostnader. Det er ikke
bestiller-utfører-relevante kostnader (da denne relasjonen ikke er aktuell for dette foretaket). Mer
vesentlig for Stavanger parkeringsselskap KF er de økonomiske forholdene som er knyttet til
avkastning på parkeringshusene som foretaket forvalter. Foretaket betaler hvert år utbytte på rundt
30 mill kr. Vi er spørrende til om denne utbetalingen i tilstrekkelig grad er koblet til avkastning og
investeringsprofil.
Kvalitetsaspektet er også vesentlig for Stavanger parkeringsselskap KF (ref. kvalitetskapittelet). KFet
opererer med en betydelig (om enn mindre enn for Stavanger utvikling KF) kommersiell del som
krever kvalitetsmessig fokus og spissing.
I de komparative kommunene er ikke parkeringsselskaper organisert som KF. Vi ser at det enten er
valgt en ren basisorganisering eller en ren AS-organisering. Alternativt er myndighetsutøvelsen lagt til
basisorganisasjonen, mens den kommersielle delen er lagt til et kommunalt eid AS. Dette er
løsninger som også kan vurderes i Stavanger, men som ikke inngår i vårt utredningsmandat.
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Om videre prosess
Ved en videreføring av Stavanger parkeringsselskap KF, bør kommunen søke å videreutvikle de
forhold som er beskrevet som utfordringer under kapittelet om styring.
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Datagrunnlag
Det er benyttet et mangfold av kilder i utarbeidelsen av denne rapporten. Under gis en oversikt over
våre mest sentrale kilder.

Informanter til innledende intervjuer
●
●
●
●

Kommunedirektør Per Kristian Vareide
Rådgiver Bjørn Morten Hermansen, Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap
Daglig leder Kjetil Berg, Stavanger byggdrift KF
Direktør Leidulf Skjørestad, Bymiljø og utbygging

Informanter til intervjuer
Styreledere for kommunale foretak intervjuet i tre gruppeintervjuer:
●
●
●

For Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF: John Petter Hernes, Kari Nessa
Nordtun, Dag Mossige, Atle Simonsen
For Stavanger natur- og idrettsservice og Stavanger boligbygg KF: Bjarne Kvadsheim, Hilde
Karlsen, Morten Malmin
For Sølvberget KF og Stavanger byggdrift KF: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Eirik Faret
Sakariassen, Daria Maria Johnsen

Daglig ledere i KFer:
●
●
●
●
●
●

Stavanger byggdrift KF, Kjetil Berg.
Stavanger utvikling KF, Hans Kjetil Aas og økonomiansvarlig Belma Covic
Sølvberget KF, Anne Torill Stensberg og økonomiansvarlig Annamaria Gutierrez
Stavanger parkeringsselskap KF, Christian Tønnevold
Stavanger natur- og idrettsservice KF, Kurt Idland og økonomiansvarlig Anders Torvik Hansen
Stavanger boligbygg KF, Erik Thorsen Hirth og økonomiansvarlig Belma Covic

Ledere i basisorganisasjonen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Direktør Økonomi og organisasjonstøtteenheter, Gunn Claire Westad
Direktør Innbygger- og samfunnskontakt, Herbjørn Tjeltveit og leder kultur Arnfinn Bjerkestrand
Direktør Helse og velferd, Eli Karin Fosse
Leder Park og vei (BMU), Torgeir E. Sørensen
Leder Idrett (BMU), Arne Tennfjord og adm. ansatt Aras Gaure
Leder Byggforvaltning (BMU), Bård-Ove Pedersen
Leder Byggeprosjekter (BMU, Rune Kommedal og prosjektlederne Elin Vagle og Sveinung Lunde
Leder Juridisk (BMU), Anita Wirak
Leder Boligkontoret, An-Magritt H. Stendahl
Leder Byutvikling (By- og samfunnsplanlegging) Hildegunn Hausken og Iqbal Mohammad
Leder IT (Innovasjon og støttetjenester), Stein Ivar Rødland

Gruppeintervju med hovedtillitsvalgte:
●
●

Hovedtilltsvalgt NITO (akademikerne), Arne Martin Skjerpe
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Haldis Marie Møgster
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●
●
●
●

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Martha Synnøve Wick
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Monica Wold
Hovedtillitsvalgt Delta, Susanne Mall
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Synnøve K Christensen

Oppfølgende samtaler:
●
●
●
●

Regnskapssjef, Mette Rita Hegdal
Leder Bergåstjern sykehjem, Kari Lindø Aamodt
Revisjonssjef Rogaland Revisjon IKS, Rune Haukaas
Ellers en rekke samtaler med personer på intervjulisten

Styringsdokumenter Stavanger kommune
-

-

Delegeringsreglement Stavanger kommune:
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/politikk/delegeringsreglement-vedtatt-pr-16.des-20
19.pdf
Stavanger kommunes eierskapspolitikk. Eierskapsmelding 2013.
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/om-kommunen/kommunalt-eierskap/retningslinjerog-veiledere-for-kommunalt-eierskap/stavanger-kommunes-eierskapsmelding-2013---behandlet-ibystyret.pdf

Eierstrategier Stavanger kommune
-

Eierstrategier – Kommunale foretak (KF), Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger
Parkeringsselskap KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF, 2010.
Eierstrategi for Stavanger boligbygg KF, versjon 1.0 – vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016.
Eierstrategi for Stavanger utvikling KF, versjon 1.0 - vedtatt av Stavanger bystyre 09.mai 2016.

Dokumentasjon som er gjennomgått for samtlige seks KFer
-

-

Gjeldende vedtekter (hentet fra nettsidene til KFene)
Årsrapport 2018 og 2019
Årsregnskap 2018 og 2019
Tertialrapportering 2019.
Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 (kap 10, Handlings- økonomiplan 2020-23 - Stavanger
kommune, kap 10 “Kommunale foretak”.
https://hop2020.stavanger.kommune.no/10-kommunale-foretak/)
Diverse avtaleverk mellom KFer og basisorganisasjonen

Dokumentasjon som er gjennomgått spesifikt for ulike KFer
Stavanger bolig KF:
- Forvaltningsrevisjon av vedlikeholdsetterslep kommunale bygg, Rogaland revisjon IKS, oktober
2018.
- Svar på spørsmål til sak 68/19 - Stavanger boligbygg KF - Forvaltning av boligmassen
- Disposisjonsplan 2020 drift, vedlikehold og rehabilitering av boliger
- Vedlikeholdsplan 2019-2021
- Sak 12/18 - Prinsipper for å fastsette husleie
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Stavanger byggdrift KF
- Selskapspresentasjon (powerpoint)
- Internt notat - Om Stavanger byggdrift KF sine IKT-utfordringer
- Medarbeiderundersøkelser 2016-2019
- Dokumentert oppfølging av medarbeiderundersøkelser
- Interne presentasjoner utarbeidet av Stavanger byggdrift KF i forbindelse med:
- Ledermøter
- Strategiseminarer
- Samhandlingsmøte med bestiller
- Saksfremlegg, Saksnummer:19/05691-1, Evaluering konkurranseutsetting av renholdstjenester,
dato 21.02.2019
Stavanger natur- og idrettsservice KF
- Orientering om NIS - Prosjektgruppen - Mandag 05. februar 2020 (presentasjon)
- Meddelelse om kontraktstildeling – Grønt vedlikehold for forsvarets eiendommer i Rogaland
2019/3754
Stavanger utvikling KF
- Selskapspresentasjon (powerpoint)
- Referat styremøte 01/2020 – Stavanger utvikling KF
Sølvberget KF
- Sølvberget “oppsummert” - tall for 2019
- Saksfremlegg Sak 14/16 møtedato 31.05.2016
- Organisasjonskart (powerpoint)
Stavanger parkeringsselskap KF
- Presentasjon Styresamling 23-24. januar 2020
- Avtale mellom Stavanger parkeringsselskap KF og Rogaland parkering AS
- Regnskap Rogaland Parkering AS

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse (10-faktor) gjennomført i 2019 for:
-

Stavanger boligbygg KF
Stavanger parkeringsselskap KF
Stavanger natur- og idrettsservice KF
Sølvberget KF
Kommunens basisorganisasjon

Nettsider
-

Nettside til Stavanger kommune
Nettsider til de kommunale foretakene
Nettsider til komparative kommuner
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Disclaimer
Denne rapport er utarbeidet for Stavanger kommunes interne bruk i samsvar med engasjementsbrevet datert
18.02.2019. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Stavanger
kommunes ansatte og i dokumentasjon som Stavanger kommune har gjort tilgjengelig for oss.
PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har
fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for
revisjon eller kontrollhandlinger av Stavanger kommunes virksomhet.
Stavanger kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med
forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal
ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe
ansvar for tap som er lidt av Stavanger kommune eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er
distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet.
PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller,
informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.
Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.
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