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1. Innledning 
Eierskapsmeldingen skal tydeliggjøre hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for kommunens 
politikere og administrasjon. Dette med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak nr. 002/12 
(Eierstyring – mandat, fullmakt). Bærum kommune har direkte eierandeler i aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper, samt engasjement i stiftelser/selveiende institusjoner.  Disse selskapene 
forvalter store verdier. Videre deltar Bærum kommune i interkommunalt samarbeide. 

Gjennom eierskapsmeldingen etablerer kommunestyret de overordnede prinsipper for kommunens 
forvaltning av eierposisjoner. Videre omhandles eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for 
valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierskapsmeldingen legger videre 
rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.  

Meldingen er todelt: «Del 1 - Bærum kommunes eierskapsmelding» og «Del 2 - Bærum kommunes 
eierposisjoner». Del 1 trekker opp rammene for eierstyring. Del 2 viser kommunens eierposisjoner 
gjennom selskapsomtaler og målformulering. 

 

2. Eierstyring i Bærum kommune 
Eierstyring i Bærum kommune er spesielt forankret til Eierutvalget og skal utøves iht. det til enhver 
tid gjeldende reglement. Per desember 2016 har Eierutvalget følgende reglement: 

• Eierutvalget skal behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen 
har eierinteresser. 

• Eierutvalget skal legge grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper, 
i dialog med selskapene. 

• Eierutvalget skal behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før 
generalforsamling/representantskap, i samarbeide med fullmektigen/representanten i 
eierorganet. 

• Eierutvalget fungerer som valgkomité (forslag til kandidater og honorar) for selskapenes 
styrer der selskapene ikke har valgkomité. I selskaper med egen valgkomité vil eierutvalget 
innstille medlemmer til valgkomiteen der dette ikke ivaretas av selskapenes vedtekter 

• Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølgning av årlig dialog/eiermøte med 
selskapene og tilknyttet selskapskontakt ved behov. 

• Eierutvalget utarbeider årshjul; rapporterings-/arbeidsrutiner og retningslinjer for eierstyring. 
Eierutvalget er ansvarlig for utvikling av styringsdokumenter, som eierskapsmelding og 
eierstrategier. 

• Eierutvalget innstiller til formannskapet i de eierforhold som er av prinsipiell betydning for 
kommunen. 

 

I tilknytning til forberedelser til generalforsamling/representantskap/råd har Eierutvalget følgende 
rådgivende ansvar: 

 

Generalforsamling:  

For kommunens heleide aksjeselskap er myndigheten til å være generalforsamling delegert fra 
kommunestyret til ordføreren. Eierutvalget blir rådgiver for generalforsamlingen. Rent 
selskapsrettslig står generalforsamlingen fritt til å følge rådene. Ordføreren representerer Bærum 
kommune som eier i generalforsamlinger i aksjeselskaper hvor kommunen er deleier. 
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Representantskap og rådet: 

Eierutvalget er rådgiver for kommunens representanter i representantskap og råd. Rent 
selskapsrettslig står representantskap og rådet fritt til å følge rådene. 

For å sikre nødvendig informasjonsutveksling bør eierutvalget vurdere om det er hensiktsmessig å ha 
en dialog med fullmektigen/representanten i eierorganet i forkant av at man gir råd. 

 

3. Prinsipper for god eierstyring i Bærum kommune 
Følgende prinsipper for god eierstyring har til hensikt å klargjøre roller og tydeliggjøre hvordan 
kommunen agerer som eier:  
 

a) Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et 
marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, vil 
avkastningsforventninger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål, 
eller ideelle mål. 

b) Selskapets kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 
situasjon. 

c) Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene gjennom selskapsvise 
eierstrategier.  

d) Selskapets styret er ansvarlig for å sikre måloppnåelse og ivareta kontrollfunksjonen 
knyttet til ansvaret for den løpende forvaltningen av selskapet på vegne av eier. 

e) Bærum kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom 
generalforsamling, representantskap og eier/dialogmøter. 

f) Eierutvalget fungerer som valgkomite for styreutnevnelser for de selskapsstyrer som 
ikke har vedtektsfestet egen valgkomite. Styret skal kjennetegnes av kompetanse, i 
henhold til vedtatte kompetansekriterier, kapasitet, og mangfold ut i fra selskapets 
egenart og kommunens formål med selskapet. 

g) Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, og fremstå som rimelige ut i fra 
styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Daglig leders 
lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et 
konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. 

h) Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 
samfunnsutvikling. 

i) Det skal være åpenhet knyttet til Bærum kommunens eierskap og selskapenes 
virksomhet. 

j) Normene i Bærum kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den 
virksomhet som utøves i de selskap og foretak kommunen har eierinteresser i.  

 
Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området, samt eventuelle bestemmelser om 
eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategier. 
 

4. Resultatmål, utbytte og avkastning 
Bærum kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv med sitt eierskap og det skal være 
tydelige mål med eierskapet. Selskapers primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt og 
effektivt ut i fra vedtatt eierstrategi og øvrige gitte rammebetingelser/forutsetninger. 



Vedtatt av kommunestyret 25.10.17 (sak 17/21139)  Side 4 av 7 
 

Grunnlaget for etablering av selskap/samarbeid er blant annet ut i fra ønske om oppnå en mer 
kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, bedre ansvars- og oppgavefordeling i kommunen, mer 
oversiktlig organisasjon, juridiske hensyn, fristille tjenester, behov for effektive samarbeidsløsninger 
med andre kommuner. 
 
Etablering av selskaper/samarbeid kan grovt inndeles ut i fra følgende formål: 
  

• Blandingsformål – målsetting om å ivareta kommunale kjerne oppgaver (vann, avløp, brann). 
• Politisk formål – et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger kan etableres for å få 

økonomiske tilskudd fra staten, hvor det har vært et krav fra statens side om en organisasjon 
etablert som aksjeselskap.  

• Finansielt formål – ønske om å oppnå økonomisk avkastning/utbytte. 
 
Bærum kommunes forventninger til selskapene/samarbeidet vil variere avhengig av grunnlaget for 
etableringen av selskapene/samarbeidet. Forventninger til resultater, utbytte og avkastning skal 
være en sentral del av dialogen med selskapet.  
 
Resultatmål:  
For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som 
ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventninger kunne erstattes av andre mål som for 
eksempel effektivitetsmål.  Kommunen sikrer god eierstyring gjennom tydeliggjøring av mål og 
resultatkrav i det eierstrategiske arbeidet knyttet til hvert enkelt selskap. 
 
Utbytte:  
Bærum kommune vil som eier, gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte, der det er aktuelt. 
Utbytteforventninger skal reflektere hva Bærum kommune som eier mener er riktig balanse mellom 
utbytte og tilbakeholdt overskudd i forhold til størrelsen på selskapets egenkapital. 
 
Avkastningsmål: 
For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastningskrav et sentralt element 
for eier. Bærum kommune ønsker en positiv verdiutvikling for sine investeringer, og et viktig mål for 
selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med avkastningsmål menes den 
avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i forhold til investeringens 
risiko.  
 

5. Eierstrategier 
Kommunestyret fastsetter individuelle/selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene har som formål å 
danne grunnlaget for en god styringsdialog, ved å gi langsiktige mål med en klar retning på hva eierne 
vil med selskapet. Eierstrategier kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, 
informasjonsbehov, forventet avkastning og utbytte, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, 
tvisteløsning mellom eiere mv.  
 
Det legges opp til en revidering av de selskapsvise eierstrategiene hvert 4. år med utgangspunkt i 
blant annet endrede rammevilkår, nye vedtatte føringer mm. 
Ved utarbeidelsen av de selskapsvise eierstrategiene bør den vedtatte malen for eierstrategier 
følges. 
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6. Styrets rolle og ansvar  
Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder: 
 

• Kunnskap om selskapets virksomhet. 
• Bransjekunnskap. 
• Spesialkompetanse og erfaring innenfor områder som juss, økonomi, finans, regnskap, 

risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv. 
• Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 
• Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning. 
• Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.  

 
Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan. Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd 
med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som 
er gitt av eier. Styret skal føre kontroll og formulere selskapsstrategier, fatte vedtak og legitimere 
virksomheten, samt økonomiansvaret. Styret har ansvar for vurdering av om det er grunnlag for 
videre drift. 
 
Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker. Samtidig må 
styret kontrollere ledelsens arbeid ut i fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i 
forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre daglig leder og selskapet slik at det tas 
gode beslutninger. 
 
Styreverv i selskaper er personlig, dvs. at de enkelte styremedlemmer ikke representerer partier, 
kommunen eller andre interesser, men skal ivareta selskapets interesser innenfor de rammer som er 
gitt av eier(ne) gjennom vedtekter og eierstrategier. Det fordrer høy integritet og evne til å være 
konfidensiell om forretningsmessige transaksjoner og strategiske beslutninger. 
 
Bærum kommune er tilknyttet KS (Kommunenes sentralforbund) sitt styrevervsregister for oversikt 
over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser. Det er frivillig for kommuner og selskaper å 
knytte seg til registeret. Tilknytning til styrevervregisteret skaper åpenhet om roller og styrker 
allmenhetens tillit til kommunalt eide selskaper. Bærum kommune forutsetter at de selskapene 
kommunen har vesentlige interesser i er registrert i registeret.  
 
Styrene skal foreta en årlig egenevaluering av styrets arbeide. 
 

7. Samfunnsansvar 
Selskapene har en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de operer. 
Derfor er det viktig at dette i størst mulig grad reflekteres i både styring og ledelse. 

 
Heleide selskaper av Bærum kommune forventes å legge til grunn de føringene Bærum kommune 
har satt i forbindelse med bl.a.: 
 

• Etiske retningslinjer 
• Overordnet arbeidsgiverpolitikk 
• Anskaffelsesstrategien 
• Antikorrupsjonsarbeid 
• Miljøansvar 
• Åpenhet og innsyn 
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Herunder nevnes viktigheten av at selskapenes innkjøpspolitikk innehar tiltak som motvirker sosial 
dumping og som ivaretar klima- og miljøhensyn. 
 
For selskaper der Bærum kommune er deleier, så er det en forventning om at selskapene bestreber 
seg på å følge de ovenfor nevnte føringene.  
 

8. Eierskapsforvaltning 
Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig 
verdiskapning og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierskapsmelding og 
eierstrategier. Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom 
kommunen og selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode 
prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med mer. 
 
For å sikre en helhetlig og god folkevalgte eierstyring er det viktig å tilrettelegge for en aktiv, 
systematisk og organisert oppfølging av selskapene. Kommunestyret, formannskapet, eierutvalget 
som kommunens eierorgan og rådmannen har viktige og ulike roller knyttet til kommunens 
eierskapsforvaltning: 
 
Kommunestyret: 

• Vedtar kommunens eierskapsmelding. 
• Vedtar kommunens eierstrategier for selskaper og foretak. 
• Gjennomfører styrevalg. (Valg av styrerepresentanter til aksjeselskap AS og interkommunale 

selskap IKSer gjennomføres av hhv. generalforsamling og representantskap). 
 
Formannskapet: 

• Innstiller til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap. 

Eierutvalget: 
• Er kommunens eierorgan som iverksetter og følger opp kommunens vedtatte 

eierskapsmelding overfor selskapene. 
• Innstiller til formannskapet i de eierforhold som er av prinsipiell betydning for kommunen, 

(se § 4 i reglement for Eierutvalget). 
• Er ansvarlig for utvikling av styringsdokumenter, som f.eks. eierskapsmelding og 

eierstrategier. 
• Forbereder og gjennomfører selskapsvise eier-/dialogmøter og befaringer og tilknyttet 

selskapskontakt. 
• Forberede valgkomitesaker og være valgkomité der dette er aktuelt. 
• Eierutvalget kan be om å få utredet saker til politisk behandling. 
• For øvrig rolle iht. det til enhver tid gjeldende reglement for utvalget. 

 
Rådmannen:  

• Administrativ iverksettelse og oppfølging av kommunens vedtatte eierskapsmelding. 
• Forberede saker til politisk nivå vedrørende utforming av eierskapsmelding, eierstrategier og 

selskapsvedtekter, eller andre saker som krever særskilt fokus fra selskapets eier. 
• Sikre at styrebehandlede (vedtatte) budsjettforslag fremmes som en del av rådmannens 

handlingsprogram, samt at selskapenes rapportering innpasses i forhold til kommunens 
økonomirapportering og årsmelding. 
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Rådmannen skal ivareta kommunens direkte tjenestedialog med selskapene. 
 

9. Oppfølging av kommunens eierskapsmelding 
Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierskapspolitikk.  

 
Eierskapsmeldingen oppdateres ved behov, minimum hvert 4. år og innen første år av ny 
kommunestyreperiode. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

EIERSKAPSMELDING 
 

DEL 2 
 
 

Presentasjon av Bærum kommunes eier-/interesseposisjoner  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eierutvalgets innstilling   pr 10. oktober 2017 
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Generelt om selskapsformer 
I kommunal sektor er de vanligste selskapseierformer: 

• AS – aksjeselskap, styres av aksjeloven. 
• IKS – interkommunalt selskap (Styres av lov om interkommunale selskaper. IKS er et 

selvstendig rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad). 
• KF – kommunalt foretak (KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen) 
• Kommunelovens § 27 Samarbeid. Kommunalt samarbeid organisert med eget styre. Denne 

type samarbeid kan være eget rettssubjekt. 
• Kommunelovens § 28 Vertskommunemodell. Kommuner overlater ansvaret for bestemte 

oppgaver og beslutninger til en annen kommune, dvs. vertskommunen. Modellen innebærer 
ikke etablering av egen juridisk person, men er et rent avtalebasert samarbeid. 

 

Bærum kommunes har følgende eierposisjoner: 
 
Aksjeselskap Eierandel 
Bærum Kommunal Eiendomsselskap AS 100 % 
ARBA Inkludering AS                                  71,5 % 
Vårt Sandvika  AS  20 % 
Simula School of Resarch and Innovation AS              14,3 % 
Filmparken AS – Jar 0,17 % 
VisitOslo AS 0,52% 
Andelsselskap  
Centro Asistencial Noruego SLU                               100 % 
Interkommunalt selskap  
Asker og Bærum brannvesen IKS                67 % 
Asker og Bærum vannverk IKS                   50 % 
Kommunelovens § 27 samarbeid                             
VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) 21,5 % 
Vestregionen  
Øvrige selskap/eierformer                                     
KLP – gjensidig selskap/andel  ift pensjonsmidler sykepleiere/leger  
Bærum kommunale pensjonskasse. BKP er en selveiende institusjon. *  
Stiftelser **  

• Stiftelsen Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse 
• Stiftelsen – Lommedalsbanen 
• Stiftelsen Polhøgda – rådet 
• Stiftelsen Utleieboliger i Bærum  
• Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse 

 

 
De enkelte selskapene har vedtekter fastsatt av kommunestyret. Selskapsstrategiene er utarbeidet 
av selskapenes styrer i tråd med vedtektene for det enkelte selskap. 
 
* Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) 
BKP er en selveiende institusjon, hvor kommunestyret oppnevner 4 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. 
Kommunestyret vedtok pensjonskassens vedtekter ved oppstart. Styret er ansvarlig for fremtidig revidering av vedtektene. 
Vedtektsendringer skal forelegges kommunestyret til orientering. 
 
**Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve eierstyring.  Kommunestyret 
oppnevner representanter til styrene i henhold til vedtektene for den enkelte stiftelse. 
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Presentasjon av de enkelte selskapene 
Asker og Bærum Brannvesen IKS 
Formål: 
 

Dekke de 2 deltakerkommunens plikter og oppgaver etter Lov av 14. 
juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon med mer. Lov av 13. mars 
1981 om vern av forurensninger og om avfall jf. §§43 og 44, Lov av 17. 
juli 153 om sivilforsvaret jf. § 15 nr. 3 og 4. 
 

Etablert: 2003 (IKS). 
 

Deltakere: 
 

Asker kommune. 
Bærum kommune. 
 

Forretningskontor: Asker kommune. 
 

Rettslig rammer: Interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS). 
 

Rammer: Selskapsavtalen for selskapet. 
 

Representantskapet: Representantskapet består av 2 medlemmer. Hver av eierkommunene 
har 1 representant hver. 
Stemmevekt fordeles 50% på hver eier. 
 

Valg av styret: Representantskapet velger 6 medlemmer til styret. (I tillegg kommer 
ansattes representanter). 
 

Eier- og ansvarsandel Bærum kommune 67 % 
Asker kommune 33% 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Investeringer og driftsutgiftene fordeles mellom eierkommunene etter 
folketall iht. selskapsavtalen. (Eiendommene eies av den enkelte 
kommune). 
 

 
Asker og Bærum Vannverk IKS 
Formål: 
 

Forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som 
vannkilde, herunder å administrere og forvalte deltakernes interesser 
og rettigheter knuttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i 
Holsfjorden. 
 

Etablert: 1985. 
 

Deltakere: Asker kommune og Bærum kommune. 
 

Forretningskontor: Bærum kommune. 
 

Rettslig rammer: Interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS). 
 

Rammer: Selskapsavtalen for selskapet. 
 

Representantskapet: Representantskapet består av 2 medlemmer. Hver av eierkommunene 
har 1 representant hver. 
Stemmevekt fordeles 50% på hver eier. 
 

Valg av styret: Representantskapet velger 6 medlemmer til styret. 
  

Eier- og ansvarsandel Bærum kommune 50 % 
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Asker kommune 50% 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Selskapets kostnader skal beregnes etter selv-kostprinsippet i tråd med 
den til enhver tid gjeldende lovgivning. Fordeling av kostnader knyttet 
til renter, avdrag og nye investeringer på den enkelte deltaker, skal skje 
etter forholdstallet. Fordeling av drifts- og vedlikeholdsutgifter relatert 
til anlegget i Holsfjorden fordeles i forhold til målte vannmengder 
levert til hver av kommunene. 
 

 
«Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) 
Formål: 
 
«Alegria de vivir! 
Vil du – CAN vi!» 

CAN er Bærum kommunes rehabiliteringssenter i Spania.  CAN har som 
overordnet mål å være profesjonelle på rehabilitering med sikte på at 
brukerne etter endt opphold skal ha forbedret helse og livskvalitet, og 
på den måten ha økt mulighet til et uavhengig og selvstendig liv.   
Senteret har 38 plasser, alle på enerom med eget bad/WC og terrasse. 
Senteret gir tilbud til brukere med behov for vedlikeholdstrening med 
fokus på deltakelse i gruppetrening, samt brukere med behov for enkel 
rehabilitering, der brukerne i tillegg får individuell oppfølging av 
fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. 
Standardopphold er 6 uker.  
 

Etablert: 2002. 
 

Eier: Bærum kommune. 
 

Forretningskontor: Altea, Spania. 
 

Rettslig rammer: CAN er et andelsselskap (SLU) etablert i Spania der Bærum kommune 
eier alle andelene.  Selskapet er forpliktet på å følge spansk lovverk i 
forhold til drift relatert til formålet og driftsavtalen Senteret har med 
PLO-avdelingen i Bærum kommune. 
 

Rammer: Oppdragsavtalen mellom Senteret og PLO-avdelingen i Bærum 
kommune signert i november 2014 og gjeldende for perioden 2015 – 
2020.PLO’s økonomiske rammer vedrørende driften av senteret ble  
styrket  i vedtatt HP 2017-2020. 
 

Styret: Styret består av 3 medlemmer samt spansk styresekretær.  Styreleder 
er CEO for selskapet. 
 

Valg av styret: 
 

I henhold til spansk selskapslov, velges styret av generalforsamlingen 
(Ordfører i Bærum kommune). 
 

Eier- og ansvarsandel Bærum kommune eier 100% av andelene. 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

I henhold til oppdragsavtalen, kjøper Bærum kommune alle plassene 
ved Senteret til avtalt pris. Av i alt 38 plasser disponerer/kjøper  
Stavanger og Asker kommuner henholdsvis 6 og 2 plasser hver. 
 

 
Bærum kommunale Eiendomsselskap AS 
Formål: 
 

Forestå eierskap og drift, kjøp og salg av fast eiendom, samt for øvrig 
forvalte selskapets midler. 
 

Etablert: Via diverse fusjoner og selskaper– rest etter det opprinnelige E-verk fra 
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 1914. 
 

Deltakere: Bærum kommune 100 % 
 

Forretningskontor: Sandvika. 
 

Rettslig rammer: Lov om aksjeselskaper. 
 

Rammer: Vedtektene. 
 

Representantskapet: Nei. 
 

Valg av styret: Generalforsamlingen velger 3 medlemmer til styret. 
 

Eier- og ansvarsandel Bærum kommune eier samtlige aksjer. 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Selvbærende med egne inntekter. 

Bærum kommunes forventninger Forvaltning og drift av selskapet og selskapets eiendommer. Dekke 
pensjonskostnader for pensjonister og de med oppsatte rettigheter. 
 

 
Arba Inkludering AS 
Formål: Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet 

å skape grunnlag for arbeidsmessig og personlig utvikling for 
yrkesmessig attføring. I henhold til vedtektenes § 3 å bidra til 
arbeidsinkludering gjennom:  

• Gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få 
og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet.  

• Gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og 
vokse gjennom tilrettelagt arbeid ved å delta i produksjon av 
varer og tjenester.  

• Tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering.  

Etablert: 2014 – 15. november etter gjennomført fusjon mellom Løxa Utvikling, 
Mølla Kompetansesenter og DI gruppen. 

Deltakere: 
 

Asker kommune 11,8 % 
Bærum kommune 71,5 % 
Akershus Fylkeskommune 16,7 % 
 

Forretningskontor: Bærum kommune. 
 

Rettslig rammer:  Lov om aksjeselskaper. 
 

Rammer: Selskapets virksomhet er hovedsakelig knyttet til tilbud om 
arbeidsmarkedstiltak, gjennom rammeavtaler med NAV. I tillegg har 
bedriften avtaler med private bedrifter og kommunene om levering av 
tjenester og produkter fra den interne produksjonen. 

Representantskapet: Generalforsamlingen består av Ordførerne i de tre eierkommunene. 
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Valg av styret: 
Det er utarbeidet egen instruks for 
valgkomiteen.  

Eierne har inngått en Aksjonæravtale, hvor det fremgår at selskapet skal 
ha en valgkomite` på tre medlemmer. Valgkomiteen innstiller til 
Generalforsamling kandidater til styret, og det fremgår av 
Aksjonæravtalen at styret skal bestå av 5 aksjonærvalgte representanter 
og at antall styremedlemmer totalt skal være fra 7 til 9. 

Eier- og ansvarsandel Asker kommune 11,8 % 
Bærum kommune 71,5 % 
Akershus Fylkeskommune 16,7 % 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Arba mottar ingen driftstilskudd og baserer sin drift på avtaler med NAV 
og rammeavtaler for levering oppdrag og tjenester med det lokale 
næringsliv og kommunene. 
Eiendommen Baker Østbys vei og Løxaveien, eies av bedriften og 
tomten på Baker Østbys vei er festet av Bærum kommune. 
 

 
Selskapsinformasjon VEAS 
Formål: 
 

Selskapets skal prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg og 
transportsystem, for å kunne rense avløpsvann for eierkommunene. 
 

Etablert: 1976. 
 

Eiere: 
 

Oslo kommune. 
Bærum kommune. 
Asker kommune. 
 

Forretningskontor: Asker kommune. 
 

Rettslig rammer: Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i 
kommunelovens § 27. 
 

Rammer: Overenskomst og vedtekter vedtatt av kommunestyrene i de tre 
kommunene og fastsatt av kongen i statsråd. 
 

Representantskapet: Rådet er selskapets øverste organ og består av 11 medlemmer (6 
oppnevnt fra Oslo, 3 fra Bærum, 2 fra Asker).  
 

Styret Medlemmene velges av kommunestyrene, eller den kommunestyret 
delegerer fullmakt til å gjøre slikt valg. Styret består av 9 medlemmer (3 
oppnevnt fra Oslo, 2 fra Bærum, 2 fra Asker og 2 representanter fra de 
ansatte). 
 

Eiersammensetning Oslo kommune (70,5%) 
Bærum kommune (21,5%) 
Asker kommune (8%) 
 

Økonomiske rammer  
 
 
 
 
 
 
 

Driftsutgiftene fordeles mellom eierkommunene etter gjennomsnittlig 
levert avløpsmengde siste 5 år. Investerings- utgifter fordeles iht. 
eierandel. Selskapet driftes etter selvkostprinsippet og finansieres over 
vann- og kloakkavgiften.  
 
Administrasjon utarbeider et rammebudsjett som behandles av styret 
og rådet på våren slik at det koordineres med eierkommunenes 
budsjettprosess.  
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Ved utgangen av november behandler styret budsjettet, hvoretter 
rådet gjør budsjettvedtak. 
Investeringer (bl.a. låneopptak) behandles av styret og rådet med krav 
til likelydende vedtak eierkommunene. 
 

 
Vårt Sandvika AS 
Formål: 
 

Vitalisere Sandvika som sentrum for Bærum kommune og en viktig by i 
Vestregionen ved å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter 
som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle 
tilbud. Selskapet skal legge til rette for å delta i diskusjoner om den 
fysiske utviklingen av byen. 
 

Etablert: 2013 (AS). 
 

Deltakere: 
 

Bærum kommune, sentrale gårdeiere, handels-, kontor-, service- og 
helseforetak. 
 

Forretningskontor: Rådhuset i Bærum. 
 

Rettslig rammer: Lov om aksjeselskaper. 
 

Rammer: Selskapsavtalen for selskapet. 
 

Representantskapet: Styret består av 19 medlemmer hvorav Bærum kommune har ett 
medlem og én observatør fra henholdsvis politisk ledelse og BK 
Eiendom. 
 

Valg av styret: Styret velges årlig av selskapets generalforsamling. 
 

Eier- og ansvarsandel Bærum kommune 20 % 
Øvrige aksjonærer 80 % 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Årlig markedsbidrag tilsvarende kr 1.500,- per aksje. 

 
SIMULA School of Research and Innovation AS 
Formål: 
 

SSRI er den organisatoriske enheten for utdannings- aktiviteter på 
Simula, rettet mot masterstudenter, forskningstraineer, PhD-studenter 
og postdocs i utvalgte felt av informasjons- og kommunikasjons- 
TeknologiCommunication Systems, Software Engineering og Scientific 
Computing. 
 

Etablert: 2007. 
 

Deltakere: Se eier- og ansvarsdel. 
 

Forretningskontor: Rolfsbuktveien 4B, 1364 Fornebu. 
 

Rettslig rammer: Lov om aksjeselskaper. 
 

Rammer: Selskapets vedtekter. 
 

Representantskapet: Nei. 
 

Valg av styret: Generalforsamlingen velger styret. 9 styremedlemmer. 
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Eier- og ansvarsandel Simula Research Laboratory AS     55,74% 

Statoil Petroleum AS                        21,42% 
Bærum kommune                             14,28% 
Telenor Communication II AS           7,14% 
Norsk Regnskapsentral                      0,71% 
SINTEF                                                   0,71% 
 

Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Bærum kommune har overført 1,0 mill. kr i 2014. Dette inngår i en total 
omsetning på 44,7 mill. kr. 
 

 
Filmparken AS 
Formål: Eie og drive utleie av fast eiendom, herunder fast eiendom til 

filmproduksjon, samt hva herved står i naturlig forbindelse. 
 

Etablert:  
Deltakere: Bærum kommune 0,17% 

 
Forretningskontor:  
Rettslig rammer: Lov om aksjeselskap. 

 
Rammer:  
Representantskapet:  
Valg av styret: Generalforsamlingen velger styre. 

 
Eier- og ansvarsandel  
Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Selvbærende med egne inntekter. 

Bærum kommunes forventninger  
 
Visit Oslo AS 
Formål: Markedsføring og salg av produkter tilknyttet  

Reiselivsnæringen. 
 

Etablert:  
Deltakere: Bærum kommune. 

 
Forretningskontor:  
Rettslig rammer:  Lov om aksjeselskaper. 

 
Rammer:  
Representantskapet:  
Valg av styret: Generalforsamlingen velger styre. 

 
Eier- og ansvarsandel 0,52% 

 
Økonomiske rammer og eventuelle 
driftstilskudd 

Selvbærende med egne inntekter. 

Bærum kommunes forventninger  
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