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Eierskapsmelding del 2 - forslag til oppdatering 2019

Formannskapet-19.03.2019- 064/19
Innstilling:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.
Eierutvalget-12.03.2019- 012/19
Innstilling:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.

Eierutvalget-12.03.2019-012/19
Innstilling:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.

Rådmannens forslag til vedtak:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.

SAKEN I KORTE TREKK
Eierutvalget behandlet utkast til «eierskapsmelding del 2» i møtet den 22.01.2019 og vedtok at
utkastet behandles over 2 møter. Saken fremmes derfor til 2. gangsbehandling i eierutvalget hvor
rådmannen har innarbeidet innspillene som fremkom ved 1. gangs behandling. Etter 2.
gangsbehandling i eierutvalget skal saken behandles av formannskapet og kommunestyret.

Saken fremmes for å oppdatere dokumentet i forhold til de endringer som har skjedd i kommunens
eier- og interesseposisjoner, samt at kommunen har vedtatt eierstrategier for 4 av selskapene.
Eierskapsmeldingens del 2 gir en presentasjon av Bærum kommunes eier- og interesseposisjoner.
Tidligere behandling
Eierutvalgets møte 22.01.2019 sak nr. 004/19 «Eierskapsmelding del 2 – oppdatering per januar
2019».
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?
response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019000892&
Kommunestyrets møte den 25.10.2017 sak nr. 101/17 «Eierskapsmelding for selskaper der Bærum
kommune har eierinteresser – forslag til rullering»
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?
response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017195981&
Redegjørelse og vurdering
Kommunestyret i Bærum har tidligere rullert eierskapsmeldingen del 1 og del 2, senest i møtet den
25.10.2017. Følgende endringer fremkommer i forslag til oppdatering av eierskapsmeldingen del 2:
Eierstrategier:
Bærum kommune har behandlet og vedtatt eierstrategier for selskapene Asker og Bærum vannverk
IKS, Centro Asistencial Noruego SLU (CAN), Bærum kommunale Eiendomsselskap AS (BKE) og Arba
Inkludering AS nå Arba AS. I oppdatert versjon av eierskapsmeldingens del 2 er informasjon knyttet
til hvert av disse selskapene oppdatert i samsvar med eierstrategiene.
Øvrige endringer:
ARBA AS: Etter forhandlinger høsten 2018 har Bærum kommune overtatt alle aksjene i selskapet.
De øvrige tidligere eiere var Asker kommune med 253 aksjer (11,8%) og Akershus fylkeskommune
med 357 aksjer (16,7%), se formannskapssak nr. 178/18 «Arba AS – avtale om aksjeoverdragelse av
aksjer i Arba AS til Bærum kommune».
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?
response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018201228&
Informasjonen om selskapet er oppdatert i forhold til endringen i eierforholdet, samt at selskapet
har etablert datterselskapet Arba Inkludering AS. Da selskapets vedtekter ble endret i ekstraordnær
generalforsamlingen den 13.02.2019, er også dette hensyntatt i forslaget til oppdatering.
VisitOslo AS: Bærum kommune ved Emma Gjestehus/Regional aktivitetssenter hadde tidligere en
eierandel på 0,5% i VisitOslo AS. Eierskapet var knyttet til markedsføring via VisitOslo AS. Høsten
2015 solgte Emma Gjestehus/Regional aktivitetssenter sin aksje tilbake til selskapet VisitOslo AS.
Kommunens tidligere eierpost er derfor tatt ut av tabellen for eier- og interesseposisjoner.
Vestregionen: Det formelle samarbeidet i Vestregionen som var et «§ 27- samarbeide» etter
kommuneloven ble avviklet 31.12.2018. Vestregionen er derfor tatt ut av tabellen for eier- og
interesseposisjoner. For øvrig vil noen av samarbeidsprosjektene likevel bli videreført, men
omfattes ikke da av bestemmelsene i et «§ 27-samarbeide».
Bærum kommunes har følgende eierposisjoner/- interesser:
Aksjeselskap
Bærum Kommunale Eiendomsselskap AS (BKE AS)
ARBA AS

Eierandel
100 %
100 %

Vårt Sandvika AS
Simula School of Resarch and Innovation AS
Filmparken AS – Jar
Andelsselskap
Centro Asistencial Noruego SLU
Interkommunalt selskap
Asker og Bærum brannvesen IKS (Fra 1.1.2020 Asker og Bærum brann og

20 %
14,28%
0,17 %
100 %
67 %

redning IKS)

Asker og Bærum vannverk IKS
Kommunelovens § 27 samarbeid
VEAS (Vestfjorden avløpsselskap)
Øvrige selskap/eierformer
KLP – gjensidig selskap/andel ift pensjonsmidler sykepleiere
Bærum kommunale pensjonskasse. BKP er en selveiende institusjon.
Stiftelser
·
·
·
·
·

50 %
21,5 %

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

Vedrørende fremtidig eierorganisering av selskaper etter dagens «§ 27 samarbeid» sett i
sammenheng med ny kommunelov:
Selskapet VEAS er i dag organisert som et selskap etter «§ 27 samarbeid». Ny kommunelov trer i
kraft dels fra første konstitueringsmøte i 2019 og dels fra 1.1.2020. Dette medfører bl.a. at dagens
bestemmelse om «§ 27 samarbeid» utgår, og får en overgangsperiode på 4 år.
I den sammenheng har administrasjonen i VEAS nedsatt en arbeidsgruppe for å vurderer de
juridiske og økonomiske aspekter ved dagens organisering og hvilke veivalg som bør gjøres med
hensyn til fremtidig selskapsform. Styret i VEAS ønsker at administrasjonen i VEAS fremlegger en
anbefaling for styret om hvilken selskapsform som er best egnet for VEAS i fremtiden. Aktuelle
selskapsformer kan være organisering etter Aksjeloven, Lov om interkommunale selskaper (IKSloven) eller Kommunalt oppgavefellesskap (KOF) iht ny kommunelov § 19-4.
Det legges opp til en prosess hvor styrets anbefaling bli fremlagt for Rådet. Rådets anbefaling vil bli
oversendt eierkommunene. Beslutningen vedrørende valg av fremtidig selskapsform skjer gjennom
politisk behandling i de tre eierkommunene Oslo, Bærum og Asker med utgangspunkt i et
likelydende forslag til vedtak.
Konsekvenser av beslutningene
Ikke relevant for saken.

Vedlegg:
Forslag - eierskapsmelding per februar 2019

4346211

Behandlingen i møtet 19.03.2019 Formannskapet
Votering:
Innstillingen bleenstemmig vedtatt.
Formannskapet-19.03.2019- 064/19:
Innstilling:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.
Behandlingen i møtet 12.03.2019 Eierutvalget
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eierutvalget-12.03.2019- 012/19:
Innstilling:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.

