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Eierskapsmelding - saker til generalforsamling/representantskap
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
I følge Halden kommunes eiermelding skal kommunestyret:



I første kvartal hvert år: Behandle saker til generalforsamling/representantskap og gi fullmakt til
representantene i generalforsamlingene/representantskapene
I første kvartal hvert år: Behandle kommunale foretak. Formannskapet bestemmer hvordan sakene
skal presenteres

Rådmannen har jevnlig dialog med selskapene og kommunens representanter, og er gjennom denne
dialogen ikke kjent med noen forhold som bør behandles i generalforsamling/representantskap.
Denne saken her er en mulighet for Formannskap og Kommunestyre til å komme med forhold som det er
ønske om å løfte inn til de ulike selskapene.
I tillegg til generalforsamling/representantskap har Halden kommune eiermøter med selskapene. Forhold
som formannskap og kommunestyre ønsker å løfte, kan også inkluderes i eiermøtene.
Rådmannens innstilling:
Halden kommune har ingen saker som skal behandles i generalforsamling/representantskap i selskapene
som er inkludert i eiermeldingen.
Saksutredning:
Bakgrunn
Eiermelding for Halden kommune ble første gang vedtatt av kommunestyret i PS 2015/65 i juni 2015.

De overordnede prinsipper for Halden kommunes eierskap blir jevnlig kommunisert til selskapene. De
overordnede prinsippene for eierskap er:
- Hovedfokus for eierskapet skal være kvalitet på tjenesten som leveres
- Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift.
Halden kommune skal ha en tydelig eierstrategi og gi klare, langsiktige mål for hvert selskap.
Styret er ansvarlig for realisering av målene.
- Halden kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling og
representantskap.
- Kommunen forventer at de ulike styrer jevnlig informerer eier om selskapets drift.
- Reglene om offentlig støtte og offentlige anbudsregler gjelder også Halden Kommunes egne
selskaper.
- Avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til avkastning av innskutt kapital.
Avkastningskrav bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap.
- Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger etiske, miljømessige og sosiale retningslinjer
samt har ryddige arbeidsforhold.
- Halden kommune har nulltoleranse mot korrupsjon i de selskapene hvor kommunen er eier
- Selskapene Halden kommune deltar i skal bidra til å gi Halden et godt omdømme
- Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå i selskap hvor kommunen er
en betydelig eier.
- Styresammensetningen skal kjennetegnes av kompetanse og mangfold.
Følgende selskap er inkludert i eiermeldingen:
Interkommunale selskap
Østfold Interkommunale Arkivselskap Iks
Østfold Kommunerevisjon Iks
Driftsassistansen i Østfold Iks
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, IUA Østfold
Øst 110-sentral IKS
Aksjeselskap AS
Halden Arbeid og Vekst AS
Østfold Energi AS
Haldenvassdragets Kanalselskap
Halden Byutvikling AS
Halden Utvikling AS
Smart Innovation Østfold AS
Storgata 7 Halden AS (tidligere Halden Technology Center AS)
Inspiria Eiendom AS
Drivhuset Østfold AS
Foretak som mottar fast støtte over kr 100.000 fra kommunen:
Stiftelsen Halden Historiske Samlinger
Stiftelsen Rød Herregård
Stiftelsen Eva Krisesenter
Halden Frivilligsentral
Det norske Blåseensemble Anno 1734
Opera Østfold Fredriksten Festning
Halden Turist
Regionalpark Haldenkanalen
NCE Halden – registrert som Smart Innovation Østfold AS
Eiermeldingen til Halden kommune er til enhver tid oppdatert. Eiermeldingen ligger på kommunens
hjemmeside under «Næringsliv og samfunn»:
https://www.halden.kommune.no/naeringsliv/Sider/Side.aspx

Halden kommune har p.t. ingen kommunale foretak. Det vil derfor ikke være behov for å behandle
kommunale foretak.
Rådmannen har jevnlig dialog med selskapene og kommunens representanter, og er gjennom denne
dialogen ikke kjent med noen forhold som bør behandles i generalforsamling/representantskap.
Denne saken her er en mulighet for Formannskap og Kommunestyre til å komme med forhold som det er
ønske om å løfte inn til de ulike selskapene.
I tillegg til generalforsamling/representantskap har Halden kommune eiermøter med selskapene. Forhold
som formannskap og kommunestyre ønsker å løfte, kan også inkluderes i eiermøtene.
Konklusjon
Rådmannen er ikke kjent med at det er forhold som bør behandles i generalforsamling/representantskap.
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