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Bilde: Jåttåvågen – Stavanger kommune

Stavanger ‐ en god by å bo i
Stavanger utvikling KF
Bystyret vedtok i juni 2015 at det skal etableres
et utbyggingsforetak. Bystyret la bl.a. til grunn
at foretaket skal eie utbyggingseiendommer for
kommunen, og være et verktøy for å fremme
boligproduksjon. Foretaket skal med andre ord
være et sentralt verktøy i realiseringen av kom‐
munens bolig‐ og utbyggingspolitikk.
Bolig‐ og utbyggingspolitikken fastsettes i flere
overordnede planer. Kommuneplanen vil legge
føringer for foretakets virksomhet gjennom å
definere utbyggingsområder og den overord‐
nede arealbruken (arealdelen), samt angi mål
for boligproduksjon, byutvikling/‐omforming,
energi og varmeløsninger mv. (samfunnsdelen).
Virksomheten vil videre i stor grad styres av
kommunens utbyggingsplan, boligsosial hand‐
lingsplan, handlings‐ og økonomiplaner mv.
Stavanger utvikling KF skal med utgangspunkt i
de forannevnte planer utvikle kommunens ut‐
byggingsområder, herunder byomformings‐ og
hovedutbyggingsområder. Foretaket vil således
ivareta kommunens rolle som område‐ og eien‐
domsutvikler i de aktuelle områdene. Foretaket
skal videre utvikle strategiske byutviklingspro‐
sjekter som omfatter sentrale prosjekter som

bygger opp om Stavangers byutviklingsstrategi,
med henblikk på nærings‐, kultur‐, idrett‐ eller
sentrumsutvikling. I tillegg til de nevnte områ‐
dene vil foretaket overta et utviklingsansvar for
en portefølje med tomter med spredt lokalise‐
ring i kommunen/regionen.
Foretaket kan videre tilrettelegge for overord‐
net infrastruktur i utbyggingsområder. Dette
omfatter ansvar for planlegging, prosjektering,
finansiering og gjennomføring av teknisk og
grønn infrastruktur. Foretaket kan gjøre dette
enten i egenregi eller i samarbeid med andre.
Foretaket skal etter bestilling framskaffe eien‐
dommer til kommunale og offentlige utbyg‐
gingsbehov. Foretaket vil således ha ansvar for
å erverve nye tomter til offentlige og andre
samfunnsmessige formål som f.eks. skole, bar‐
nehage, sykehjem, idrett, gravlund, selvbyg‐
gere, studentboliger mv.
Eierstrategien for Stavanger utvikling KF gir en
nærmere redegjørelse for foretakets oppgaver,
ansvar og myndighet. I eierstrategien vil bysty‐
ret videre fastsette mål og forventinger til fore‐
taket som et sentralt verktøy i realiseringen av
kommunens bolig‐ og utbyggingspolitikk.
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Bilde:

Atlanteren – Stavanger kommune

Eierstrategi for Stavanger utvikling KF
Formålet med en eierstrategi
Stavanger utvikling KF er et kommunalt foretak
etablert med hjemmel i kommunelovens kapit‐
tel 11. Bystyret vil som foretakets øverste myn‐
dighet, regulere virksomheten gjennom å bl.a.
godkjenne vedtektene. Motivasjonen for å
etablere foretaket, målene for virksomheten og
forventninger til foretakets forretningsdrift ut‐
dypes i eierstrategien. Bystyret gir på denne
måten styringssignaler som vil gjøre det lettere
for styret og daglig leder å forvalte foretaket i
tråd med bystyrets intensjon. En klar målangi‐
velse vil samtidig gjøre det lettere for bystyret å
vurdere foretakets resultater og utvikling.
Eierstrategien skal således være et viktig funda‐
ment i eieroppfølgingen av foretaket. Eierstra‐
tegien definerer bl.a. hva som skal være foreta‐
kets kjernevirksomhet og angir strategiske mål
for foretaket. Strategien angir også rammer for
samarbeid og organisering av virksomheten,
samt rammer for eierstyring og foretaksledelse.
Eierstrategien regulerer videre foretakets kapi‐
talstruktur. Strategien skal på denne måte gi fo‐
retaket et klart mandat og forutsigbare ramme‐
vilkår. Eierstrategien skal revideres ved behov.

1. Motivasjonen for foretaksetable‐
ringen og mål for virksomheten
Etableringen av Stavanger utvikling KF er moti‐
vert ut ifra ønsket om å disponere et effektivt
verktøy som kan bidra til å realisere kommu‐
nens bolig‐ og utbyggingspolitikk. Bystyret for‐
venter således at styret følger opp mål fastsatt i
ulike kommunale planer som direkte eller indi‐
rekte berører foretakets ansvarsområde. Bysty‐
ret forventer videre at styret realiserer følgende
strategiske mål for Stavanger utvikling KF:
‐ Foretaket skal være kommunens viktigste
verktøy for å nå mål om boligproduksjon – le‐
dende og fremtidsrettet
‐ Foretaket skal være pådriver for utvikling av
strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv
aktør der det er formålstjenlig
‐ Foretaket skal være en kostnadseffektiv og le‐
veringsdyktig aktør, av eiendommer til kom‐
munale og offentlige utbyggingsbehov
‐ Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold
til eksterne/private aktører ‐ strategisk og ope‐
rativt ‐ både innenfor bolig‐ og næringsutvik‐
ling
‐ Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdi‐
ene av eiendommene ift. marked
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‐ Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strate‐
gisk oppkjøp
‐ Virksomheten skal være selvfinansierende
‐ Foretakets handlinger og disposisjoner skal
preges av langsiktighet og mål om begrenset
risiko
‐ Foretrukken arbeidsgiver
Det er styrets ansvar å detaljere og operasjona‐
lisere de overordnede strategiske mål.

Salg av tomter til eksterne aktører skal skje til
markedspris dersom ikke annet er særskilt be‐
stemt av bystyret. Interne salg skal skje til selv‐
kost.

Kjerneområde
Foretaket er en del av Stavanger kommune, der
bystyret er foretakets øverste organ, og eien‐
domsporteføljen er i all hovedsak innenfor Stav‐
anger kommune. Det er derfor naturlig at også
foretakets kjerneområde er Stavanger.

2. Kjernevirksomhet og kjerneområde
Formålsparagrafen i vedtektene suppleres med
en angivelse av foretakets kjernevirksomhet i
eierstrategien. Dette skal bidra til å gi foretaket
et klart mandat og forhindre uklare ansvars‐ og
myndighetsforhold. Det legges til grunn at Stav‐
anger utvikling KF skal ha følgende kjernevirk‐
somhet og kjerneområde:

Foretaket vil kunne eie og erverve eiendommer
i andre kommuner. Foretaket vil også kunne
delta i samarbeidsprosjekter i andre kommu‐
ner, forutsatt at dette understøtter foretakets
formål. Stavanger kommune ønsker med dette
også å kunne bidra regionalt i tilrettelegging av
en ønsket byutvikling.

Kjernevirksomhet

3. Organisering og samarbeid

Stavanger utvikling KF skal følge opp og gjen‐
nomføre kommunens utbyggingspolitikk med
bakgrunn i kommuneplanen, utbyggingsplanen
og handlings‐ og økonomiplaner. Videre skal fo‐
retaket følge opp og gjennomføre politiske ved‐
tak om utvikling av konkrete områder eller eien‐
dommer i eller utenfor kommunen.

Valget om å etablere Stavanger utvikling KF er
basert på en forutgående analyse av muligheter
og konsekvenser ved å skille ut virksomheten i
ulike organisasjonsformer. Et kommunalt fore‐
tak vil bl.a. gi bystyret mulighet til å utøve til‐
strekkelig styring og kontroll overfor virksomhe‐
ten, og den økonomiske risikoen for bykassen
vil være som ved gjeldende organisering. Det vil
videre gi fleksibilitet med henblikk på eventu‐
elle framtidige organisatoriske endringer. Et fo‐
retak vil også muliggjøre gode samarbeidsløs‐
ninger med både interne og eksterne enheter.

Foretaket skal eie, utvikle og realisere kommu‐
nens utviklingseiendommer. Dette gjelder også
eiendommer i andre kommuner. Foretaket skal
fremskaffe eiendommer til kommunale formål
etter bestilling fra bystyret. I tillegg kan foreta‐
ket foreta strategiske oppkjøp for å dekke frem‐
tidige arealbehov.
Foretaket skal utvise et samfunnsansvar, samti‐
dig som virksomheten skal drives etter forret‐
ningsmessige prinsipper. Med samfunnsansvar
menes eksempelvis at foretaket, i tillegg til å ut‐
vikle 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 gjennomføringsan‐
svar uavhengig av egen grunneierposisjon.
Foretaket skal ivareta kommunens ansvar som
vertskommune ved å fremskaffe tomter til na‐
sjonale, fylkeskommunale og interkommunale
formål.

Forholdet til Stavanger kommune
Stavanger utvikling KF skal gjennomføre Stav‐
anger kommunes bolig‐ og utbyggingspolitikk
og skal følge opp bystyrets vedtak knyttet til fo‐
retakets ansvarsområde.
Foretaket skal motta samlede bestillinger fra
bystyret/rådmannen knyttet til arealbehov til
ulike kommunale og andre offentlige virksom‐
heter. Bystyret vil også kunne bestille oppdrag
fra foretaket knyttet til utvikling av områder og
eiendommer. Dette kan gjelde både kommu‐
nale eiendommer og andre eiendommer.
Foretaket står fritt til å bestille aktuelle tjenes‐
ter og leveranser knyttet til foretakets virksom‐
het av interne og eksterne leverandører.
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I en overgangsfase ved etableringen av foreta‐
ket, vil det være naturlig at foretaket viderefø‐
rer de bestillingene som allerede er avtalt eller
som det vil være naturlig at Stavanger kom‐
mune sluttfører.

danner et felles infrastrukturselskap. Hver del‐
taker vil her forplikte seg til å betale inn et bi‐
drag tilsvarende sin andel av det totale utbyg‐
gingsvolumet. Modellen forutsetter at partene
blir enige om tomtebelastningen på henholds‐
vis bolig, næring og offentlige anlegg.

Forholdet til Stavanger bolig KF
Stavanger utvikling KF vil være ansvarlig for å
fremskaffe og utvikle tomter til kommunale bo‐
ligprosjekter i regi av Stavanger bolig KF, dvs.
som boligforetaket vil utvikle (detaljplanlegge,
prosjektere, samt evt. drifte og forvalte). Stav‐
anger utvikling KF og Stavanger bolig KF vil sam‐
arbeide om utvikling av kommunale eiendom‐
mer, der deler av eiendommen skal brukes til
kommunale boliger. Dette kan også innbefatte
samarbeid med eksterne aktører (private ut‐
byggere, boligbyggelag, ideelle organisasjoner
mv.). Fordeling av merverdi i prosjektene skal
skje i henhold til avtale som inngås mellom fo‐
retakene før oppstart av det aktuelle prosjekt.

Samarbeid om overordnet infrastruktur
I større utbyggingsområder vil det ofte være
flere grunneiere som er avhengige av at det
etableres felles overordnet infrastruktur som
offentlige veier, vann‐ og avløpsledninger, kvar‐
talslekeplasser mv. I områder der Stavanger ut‐
vikling KF har eierinteresser, vil det være natur‐
lig at foretaket etablerer et samarbeid med de
øvrige grunneierne. Flere samarbeidsmodeller
kan her være aktuelle. Valg av samarbeidsmo‐
dell vil bl.a. være avhengig av foretakets grunn‐
eierposisjon og av hvor langt planprosessen har
kommet.
I områder der arbeidet med en områdeplan ikke
har startet, kan det være hensiktsmessig at
grunneierne danner et felles utbyggingsselskap,
der hver deltaker gis en utbyggingsrett tilsva‐
rende eiendommen deltakeren skyter inn i sel‐
skapet. Fordelen med en slik modell er at det
ikke vil foreligge motstridende interesser mel‐
lom partene i reguleringsprosessen. Utbyg‐
gingsselskapet kan deretter opprette et infra‐
strukturselskap som får i oppgave å bekoste og
etablere felles overordnet infrastruktur.

I områder der foretaket er en betydelig grunn‐
eier, kan en løsning være at foretaket tar ansvar
for etablering av all overordnet infrastruktur,
mot kostnadsbidrag fra de andre grunneierne.
For den private grunneier vil dette ofte være
den foretrukne modell, siden anleggsbidraget
er uten merverdiavgift. Dersom det er særlig
viktig for Stavanger kommune å få satt i gang
utviklingen i et område, kan det tenkes at fore‐
taket skal ta et overordnet ansvar selv om det
ikke har en betydelig grunneierposisjon.

Samarbeid om utvikling av eiendommer
Stavanger utvikling KF skal vurdere alternative
muligheter for hvor langt foretaket skal delta i
utviklingen av eiendommene før de selges. For
større områder må det tas stilling til om det skal
gjennomføres salg av hele området under ett
som det er, salg av hele området etter noe mer
tilrettelegging og avklaring av usikkerhetsfakto‐
rer, salg av området i større eller mindre deler
nå eller senere, etablering av et eiendomssel‐
skap, egen utvikling av eiendommene frem til
salg ved ferdigstillelse, eller videre utvikling av
eiendommene i samarbeid med private. Desto
lenger foretaket deltar i utviklingen av eien‐
dommene, jo større vil gevinstpotensialet bli.
Men tilsvarende vil også risikoen for tap øke,
samt at foretakets kapital blir bundet i tilsva‐
rende periode. Det vil også være et stadig
økende behov for spesialkompetanse jo lenger
en deltar i utviklingen av eiendommene før salg.

4. Eierstyring og foretaksledelse
Virksomheten til Stavanger utvikling KF skal sty‐
res med utgangspunkt i anerkjente prinsipper
for god eierstyring og foretaksledelse. Kommu‐
neloven, vedtektene, eierstrategien og kommu‐
nens overordne prinsipper for eierstyring skal
ligge til grunn for eieroppfølgingen av Stavanger
utvikling KF.

En annen løsning kan være at Stavanger utvik‐
ling KF, sammen med de private grunneierne,
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Bystyret
Bystyret er foretakets øverste myndighet (eier‐
organ), og skal følgelig utøve eierstyringen. By‐
styret godkjenner foretakets vedtekter og vel‐
ger styret. Bystyret kan ved behov foreta inn‐
skrenkninger i styrets normalkompetanse (som
følger av kommuneloven og formålet) ved å ta
inn bestemmelser i vedtektene om at visse ved‐
tak må godkjennes av bystyret. Bestemmelsen
gir bystyret anledning til å føre en nærmere
kontroll med visse typer av saker. Bystyret kan
også innskrenke styrets myndighet gjennom ge‐
nerelle og individuelle instrukser.
Utarbeidelse og behandling av årsbudsjett for
Stavanger utvikling KF reguleres av kommune‐
loven og Forskrift om særbudsjett, særregnskap
og årsberetning for kommunale og fylkeskom‐
munale foretak. Bystyrets budsjettvedtak skal gi
bindende økonomiske rammer for foretakets
drift og investeringer. Rammene angir således
de økonomiske fullmakter som foretaket må
holde seg innenfor. Rammene kan ikke overskri‐
des uten at bystyret på forhånd har foretatt
nødvendige endringer i årsbudsjettet. Bystyret
skal vedta investeringsrammen for foretaket,
herunder finansieringen av investeringene. Til‐
tak som foretaket skal utføre og som skal låne‐
finansieres, må føres opp i bystyrets vedtak om
foretakets investeringsbudsjett, og bystyret må
vedta at det skal tas opp lån.
Den ovennevnte forskriften regulerer også utar‐
beidelse av årsregnskap og årsberetning. Års‐
regnskapet og årsberetningen til Stavanger ut‐
vikling KF skal vedtas av bystyret selv senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt, som
en del av kommunens samlede årsrapport.

Styret skal påse at virksomheten drives i sam‐
svar med foretakets formål, vedtekter, eierstra‐
tegi, årsbudsjett og økonomiplan, samt andre
vedtak eller retningslinjer fastsatt av bystyret.
Dette omfatter bestemmelser knyttet til ar‐
beidsgiverpolitikk, internkontroll, kommunika‐
sjon, anskaffelser mv.
Styret skal utarbeide forslag til årsbudsjett/øko‐
nomiplan som grunnlag for bystyrets budsjett‐
vedtak. Forslaget skal oversendes rådmannen i
henhold til frist oppgitt av rådmannen. Styret
har videre ansvar for å fastsette foretakets de‐
taljerte budsjett (særbudsjett) for året i hen‐
hold til bystyrets vedtak om årsbudsjett.
Foretakets styre skal gjennom budsjettåret
legge frem rapporter for bystyret som viser ut‐
viklingen i inntekter og utgifter for foretaket i
henhold rammene vedtatt av bystyret. Denne
rapporteringen inngår som en del av de ordi‐
nære tertialrapportene som behandles av by‐
styret. Rapportene skal av den grunn oversen‐
des rådmannen i henhold til tidsfrist fastsatt av
rådmannen. Bystyret skal foreta endringer i
kommunens/foretakets årsbudsjett når dette
anses påkrevd.
Årsregnskapet for Stavanger utvikling KF skal
være avlagt av foretakets styre innen 15. fe‐
bruar året etter regnskapsåret. Styret utarbei‐
der årsberetning som skal avgis uten ugrunnet
opphold, og senest innen 31. mars året etter
regnskapsåret. Foretakets årsregnskap og års‐
beretning behandles av bystyret som en del av
kommunens samlede årsrapport. Styrebehand‐
let årsregnskap og årsberetning skal av den
grunn oversendes til rådmannen i henhold til
tidsfrist fastsatt av rådmannen.

Styret
Styret i Stavanger utvikling KF er direkte under‐
ordnet bystyret. Styret ansetter daglig leder og
har det øverste ansvaret for forvaltning av fore‐
taket. Styret har myndighet til å treffe avgjørel‐
ser i alle saker som gjelder foretaket og dets
virksomhet, herunder å opprette og nedlegge
stillinger, treffe avgjørelser i personalsaker,
samt representere foretaket utad og inngå av‐
taler på kommunens vegne innenfor foretakets
formål.

Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i års‐
regnskapet og bevilgning til formålet i regulert
budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsva‐
rende gjelder ved avvik mellom inntekter i regn‐
skapet og regulert budsjett. Styret skal vurdere
tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen
gjennom året dersom det har oppstått vesent‐
lige avvik fra regulert særbudsjett.

Styresammensetning
Sammensetningen av styret reguleres av kom‐
muneloven og foretakets vedtekter. Stavanger
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utvikling KF skal i henhold til vedtektene ha et
styre bestående av inntil 6 medlemmer, hvorav
1 medlem skal velges av og blant de fast an‐
satte. Én viktig oppgave for bystyret som fore‐
takets øverste myndighet er å velge styremed‐
lemmer, herunder leder og nestleder, som kan
forvalte foretaket på en god måte gjennom å ha
kompetanse, erfaring og kapasitet ut ifra fore‐
takets egenart.
I kommunens overordene prinsipper for eier‐
styring legges det til grunn at kompetanse skal
vektlegges ved valg av styre. Styret skal ha kom‐
petanse og erfaring knyttet til offentlig forvalt‐
ning (politiske/administrative beslutningspro‐
sesser og organisering), bransjekunnskap og an‐
nen kompetanse/erfaring med relevans for
kjernevirksomheten (markedsforståelse, eien‐
domsøkonomi/analyse, plankompetanse mv.),
spesialkompetanse (juss, økonomistyring, risi‐
kostyring mv.), ledelseserfaring (prosjektsty‐
ring, arbeidsgiveransvar, mål‐ og strategiarbeid
mv.), kompetanse og erfaring knyttet til end‐
ringsprosesser og styrearbeid mv.
Styrets sammensetning skal gjenspeile den
samlede kompetanse som skal til for å realisere
de overordnede mål fastsatt av bystyret. For‐
uten å dekke kompetanse knyttet til foretakets
virksomhet, skal også denne være tilpasset hvil‐
ken fase foretaket er i og særlige utford‐
ringer/muligheter foretaket står overfor. Styret
skal også bestå av minimum én ekstern og uav‐
hengig kompetent ressurs.
Styret skal ved behov tilegne seg nødvendig
kompetanse gjennom f.eks. introduksjonspro‐
grammer, fagseminarer og styreseminarer. Sty‐
ret skal årlig evaluere eget arbeid.

Rådmannen
Kommuneloven § 72 angir foretakets forhold til
kommunens øvrige administrasjon. Rådmannen
har ikke instruksjons‐ eller omgjørelsesmyndig‐
het overfor foretakets daglige leder innenfor
styrets myndighetsområde. Rådmannen har
imidlertid myndighet til å instruere foretakets
ledelse om at iverksettelsen av en sak skal ut‐
settes til bystyret har behandlet saken. Råd‐
mannen har en generell adgang til å forelegge
for bystyret vedtak fattet av foretakets ledelse.
Når rådmannen har truffet et vedtak om utsatt

iverksettelse kan ikke vedtaket effektueres før‐
bystyret har behandlet saken og eventuelt gitt
sin tilslutning til saken.
Før styret treffer vedtak i sak som skal behand‐
les av bystyret, skal den forelegges rådmannen
slik at rådmannen får anledning til å uttale seg
om saken. Foretakets daglige ledelse har et an‐
svar for å påse at sakene som forelegges styret
og folkevalgte organer er forsvarlig utredet.
Dersom rådmannen velger å gi en uttalelse skal
denne legges frem for styret ved dets behand‐
ling av saken. Rådmannen vil således kunne gi
styret informasjon om sitt syn på saken slik at
styret også kan ta dette med i sin vurdering.
I kommunens administrasjon er det rådmannen
eller den som bemyndiges som er hovedkontak‐
ten mellom foretaket og kommunen i strate‐
giske og prinsipiell saker. I enkeltprosjekter
skjer samarbeidet og dialogen direkte med de
berørte fagenheter.

Kontaktmøter
Det skal avholdes årlige kontaktmøter mellom
Stavanger utvikling KF og den politiske ledelsen
i kommunen. Stavanger bystyre er foretakets ei‐
erorgan og er i henhold til kommuneloven det
eneste organ som har myndighet til å begrense
styrets myndighetsområde og instruere foreta‐
ket. Bystyret har vedtatt at kommunalutvalget
gis funksjon som kommunens utvalg for eier‐
strategier. For å lette styringsdialogen skal kon‐
taktmøtene avholdes mellom Stavanger utvik‐
ling KF (styreleder/daglig leder) og kommunal‐
utvalget. Den direkte eierstyringen av foretaket
skal imidlertid utøves av eierorganet.
Møtene har til hensikt å sikre en tilfredsstillende
informasjonsutveksling. Foretakets ledelse skal
bl.a. redegjøre for resultater, rammevilkår, ut‐
fordringer, muligheter mv. Møtene skal videre
benyttes til å avklare målforståelse og sikre at
eierstrategien følges opp av partene.

Meroffentlighet
I kommunens overordnede prinsipper for eier‐
styring legges til grunn at det skal være åpenhet
knyttet til foretakets virksomhet basert på prin‐
sippet om meroffentlighet. Selve prinsippet om
meroffentlighet vil i denne sammenheng gjelde
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åpenhet og innsyn generelt. Kommunale fore‐
tak faller inn under virkeområdet til Offent‐
leglova. Saksdokumenter, journaler og liknende
register for foretakenes styrende organ skal så‐
ledes være åpne for innsyn dersom ikke annet
følger av lov/forskrift.
Møter i folkevalgte organer skal i henhold til
kommunelovens § 31 holdes for åpne dører hvis
ikke annet følger av f.eks. lovbestemt taushets‐
plikt. Møter i foretakets styre vil også være om‐
fattet av kommunelovens § 31.
Sakstyper som uansett skal unntas offentlighet
er saker underlagt lovbestemt taushetsplikt og
saker hvor personvernhensyn eller andre tungt‐
veiende private eller offentlige interesser tilsier
dette, herunder saker av forretningsmessig ka‐
rakter.
I de overordnede prinsippene for eierstyring
legges det til grunn at foretakenes internettsi‐
der bør etableres som sentrale informasjonska‐
naler der aktuell informasjon gjøres lett til‐
gjengelig for ulike interessenter. Sakspapirer til
styret, vedtekter, oversikt over styremedlem‐
mer mv. bør legges ut på internett.

Samfunnsansvar
Stavanger utvikling KF skal være bevisst sitt
samfunnsansvar. Samfunnsansvaret vil gripe
inn i en rekke aspekter ved foretakets virksom‐
het. Dette kan bl.a. omfatte en forsvarlig for‐
valtning av fellesskapets verdier representert
ved eiendomsporteføljen, valg av bærekraftige
og miljøvennlige løsninger, kostnadseffektiv
forvaltning og drift, bidra til å utvikle strategisk
viktige områder mv. Samfunnsansvar bør inte‐
greres i foretakets strategiarbeid, den løpende
virksomhetsstyringen og i foretakets rapporte‐
ring. Foretaket skal også utarbeide etiske ret‐
ningslinjer tilpasset foretakets virksomhet. Sty‐
ret har ansvar for å påse at foretaket utarbeider
og følger opp etiske retningslinjer.

Fellestjenester/støttefunksjoner
Kommunale foretak mottar administrative støt‐
tefunksjoner/fellestjenester knyttet til IT, regn‐
skap/lønn, kompetanseutvikling, arkiv og doku‐
menthåndtering, personaltjenester, anskaffel‐
ser, kommuneadvokat, kommunikasjon mv. Det

legges til grunn at det skal inngås avtaler knyttet
til disse tjenesteleveransene med en vederlags‐
beregning. Foretakene kan også motta flere av
disse tjenestene fra andre aktører. Foretakene
er imidlertid en del av kommunen som konsern
og de bør av den grunn i størst mulig grad be‐
nytte fellesløsninger for å sikre stordriftsforde‐
ler og effektive løsninger for hele konsernet.

5. Kapitalstruktur og resultatmål
Stavanger utvikling KF skal være et strategisk
verktøy i realiseringen av kommunens bolig‐ og
utbyggingspolitikk. For å sikre en realisering av
foretakets formål angis det overordnede resul‐
tatmål og føringer knyttet til foretakets kapital‐
struktur i eierstrategien.

Selvfinansierende
Bystyret legger til grunn prinsippet om at Stav‐
anger utvikling KF skal være selvfinansierende, i
den forstand at det ikke skal ytes årlige driftstil‐
skudd til foretaket. Det legges imidlertid heller
ikke til grunn årlige eieruttak fra foretaket. I for‐
bindelse med behandlingen av åpningsbalanse,
årsbudsjett og økonomiplan skal det vurderes
hvorvidt det er behov for å foreta kapitalinn‐
skudd (likvide midler) ved etablering, for å un‐
derstøtte prinsippet om at det ikke skal ytes år‐
lige driftstilskudd til foretaket.

Risikostyring
Som følge av at Stavanger utvikling KF er en del
av kommunen som rettssubjekt vil bykassen
være fullt ut ansvarlig for foretakets forpliktel‐
ser. Etablering av foretaket vil således ikke med‐
føre endret ansvar/risiko for kommunen. Bysty‐
ret vil regulere den økonomiske risikoen gjen‐
nom å vedta overordnede drifts‐ og investe‐
ringsrammer for foretaket, herunder nivå på lå‐
neopptak. Bystyret vil også behandle rapporter
om økonomi og andre sentrale forhold gjennom
budsjettåret.
Foretaket skal innenfor rammen av bystyrets
budsjettvedtak og i det enkelte prosjekt ikke
legge til grunn en risikoprofil som kan under‐
grave evnen til å ivareta formålet eller bystyrets
forventning om foretaket skal være selvfinansi‐
erende. Egenkapitalen og likviditeten skal være
forsvarlig ut ifra ansvarsforhold, samt risikoen
ved og omfanget av virksomheten.
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Finansiering av eiendeler som overdras fra
bykassen til foretaket ved etablering
I forbindelse med etableringen av Stavanger ut‐
vikling KF kan det være naturlig å overføre en
gjeldsforpliktelse som reflekterer eiendelene
som overdras til foretaket. Rammefinansiering
av bykassens investeringer innebærer at det
ikke er mulig å henføre det enkelte lån til konk‐
rete eiendommer/investeringsprosjekter. Det
skal derfor i stedet vurderes etablering av et
langsiktig mellomværende mellom bykassen og
foretaket. Hovedstolen og betingelsene knyttet
til et eventuelt langsiktig mellomværende skal
fastsettes i forbindelse med behandling av åp‐
ningsbalanse og budsjett.

Finansiering av eiendeler som overdras fra
bykassen til foretaket etter etablering
Det skal etableres et langsiktig mellomværende
mellom bykassen og foretaket ved overdragelse
av eiendeler på et senere tidspunkt. Dette kan
være aktuelt f.eks. dersom påbegynte investe‐
ringsprosjekter skal sluttføres i regi av bykassen,
og overdras på et senere tidspunkt. Bokførte
verdier/selvkost/netto prosjektkostnad skal
ligge til grunn ved etablering av et mellomvæ‐
rende ved overdragelse av eiendeler.

Finansiering av foretakets investeringer
Bystyret fastsetter overordnede investerings‐
rammer for foretaket, herunder finansieringen
av investeringene. Prosjekter vil i stor grad fi‐
nansieres gjennom låneopptak. Adgang til å ta
opp lån reguleres av kommuneloven § 50. By‐
kassen finansierer egne investeringer i form av
rammelån (gjeldsbrev‐, sertifikat‐, og obliga‐
sjonslån). Det legges til grunn at foretakets fi‐
nansieringsbehov knyttet til erverv av eiendom‐
mer og ulike investeringstiltak, i all hovedsak lø‐
ses gjennom utlån fra bykassen til foretaket. På
denne måten vil en kunne oppnå en effek‐
tiv/fleksibel finansiering, gode betingelser og
sikre en god forvaltning av passivaporteføljen.
Stavanger utvikling KF vil videre inngå i kommu‐
nens konsernkontosystem og vil således kunne
belaste konsernets driftslikviditet. Rammen for
en trekkrettighet knyttet til kommunens drifts‐
likviditet, må vurderes løpende opp mot bykas‐
sens likviditet. Det vil av den grunn være natur‐
lig å fastsette nivået på en slik trekkrettighet i

forbindelse med behandlingen av årsbudsjett/
økonomiplan for bykassen/foretaket.

Fullmakter
Foretakets fullmakter (oppgaver, ansvar og
myndighet) vil hovedsakelig reguleres av kom‐
munelovens kapittel 11, vedtektene/eierstrate‐
gien og bystyrets budsjettvedtak. Innenfor ram‐
men av det forannevnte har styret i utgangs‐
punktet myndighet til å treffe avgjørelse i alle
saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.
Bystyrets budsjettvedtak gir bindende økono‐
miske rammer for foretakets drift og investe‐
ringer, herunder foretakets låneramme som
skal vedtas årlig og avledes fra investeringsbud‐
sjettet. Investeringsrammen (lånerammen) vil
omfatte generelle poster som kjøp av eiendom‐
mer, der behovet for å anvende rammen vurde‐
res løpende gjennom året. Styret fastsetter fo‐
retakets særbudsjett i henhold til bystyrets bud‐
sjettvedtak. Styret kan foreta endringer i sær‐
budsjettet uten å forelegge saken for bystyret,
og har følgelig fordelingsfullmakt innenfor de
rammer som er fastsatt av bystyret.
Dersom det er behov for vesentlige endringer i
investeringsbudsjettet, skal det søkes å foreta
nødvendige justeringer fortrinnsvis i forbin‐
delse med behandling av tertialrapportene.
Dersom en sak er av uvanlig art og stor prinsipi‐
ell og/eller stor økonomisk betydning for fore‐
taket/bykassen, kan det være naturlig å fremme
dette for politisk behandling i egen sak. Foreta‐
kets budsjettfullmakter vil videre fastsettes i
forbindelse med årlig revidering av kommunens
budsjett‐ og økonomireglement.

Eieruttak
For å bl.a. sikre at foretaket har en kapitalstruk‐
tur som er tilpasset formålet, vil det kunne bli
aktuelt med eieruttak. Et eieruttak kan enten
være et supplement eller et alternativ til et
langsiktig mellomværende mellom foretaket og
bykassen (som fastsettes ved etablering).
Eventuelle framtidige eieruttak fra Stavanger
utvikling KF skal vurderes opp mot foretakets
økonomiske stilling, operasjonelle aktivitet og
framtidig evne til å ivareta formålet på en til‐
fredsstillende måte.
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Rapportering av resultatoppnåelse
Bystyret legger til grunn at Stavanger utvikling
KF utarbeider en forretningsplan/aktivitets‐ og
handlingsplan. Planen skal fastsette både kort‐
siktige og langsiktige mål knyttet til realise‐
ringen av kommunens bolig‐ og utbyggingspoli‐
tikk. Foretaket skal rapportere grad av målopp‐
nåelse til bystyret både i tertial‐ og årsrappor‐
ter. I årsberetningen skal følgende tema inngå;

‐
‐
‐
‐

Salg av eiendommer siste år.
Erverv av nye eiendommer siste år.
Tomtereserve ved utgangen av året.
Areal/eiendommer sikret for kommunale
eller andre samfunnsnyttige formål.
‐ Grad av tilrettelegging for boligproduksjon,
med henblikk på prosentandel av det til en‐
hver tid gjeldende mål for årlig boligpro‐
duksjon i Stavanger.
‐ Markedsutvikling siste år.
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