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Gateway 
Lysefjorden

Foto: Terje Rakke / Region Stavanger
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Sandnes Tomteselskap 
eier en tomt i tilknytning 
til ferjeleiet på Lauvvik og 
har opsjon på å kjøpe en 
tilstøtende tomt som kan 
utvikles til reiselivsformål, 
totalt 240 DA.

Foto: Terje Rakke / Region Stavanger
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden
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Tomt og beliggenhet
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden
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Kongeparken

Flere spennende attraksjoner som kan inngå i en 
totalopplevelse rundt Lauvvik

Lysefjorden

Flørli

Uburen

Fossjuvet
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden

Overnatting

AktivitetRestaurant

For å utvikle en lønnsom destinasjon bør det satses på flere 
tilbud i kundereisen, og tilby en mest mulig komplett destinasjon 
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Rendering: Link Arkitektur

Foto: Høyt & Lavt
Foto: Accor Hotels

Rendering: Brim Explorer

Transport til reisemålet
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden

Markedsgrunnlaget er vurdert til å være solid og 

Sandnes har hatt en vekst på 16% i kommersielle 

gjestedøgn hittil i 2019

Markedespotensialet

76 058

Innbyggere 

Nye Sandnes 

Kommune*

475 654

Innbyggere 

Rogaland**

463 193

Årlig antall overnattinger i 

private hytter i Nye Sandnes 

Kommune***

1,92 mill kommersielle

gjestedøgn i 

Rogaland

8,33 mill kommersielle 

gjestedøgn i Fjord 

Norge

*Kilde: Nye Sandnes Kommune, per 2016,

**Kilde: SSB, per juni 2019

***Kilde: Velvins Hytterapport (2003) og Prognosesenteret (2015)

Foto: Terje Rakke / Region Stavanger
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De viktigste kundene er rundreiseturisten og turister som 
ønsker naturopplevelser i Lysefjorden

Besøkende som spiser frokost, lunsj eller 

middag på Lauvvik

Overnattende som bor i fjordrom og 

spiser frokost og middag på Lauvvik

Besøkende gjennomreise, dagstur 

eller boende som benytter 

klatreparken i Lauvvik

Årlig 

besøksestimat i 

Lauvvik

Ca 62 000 gjester Ca 11 680 gjester Ca 10 000 gjester

Kundegrunnlag

Ca 790 000 personer som kjører forbi Lauvvik 

og tar fergen over Høgsfjorden, Ca 180 000 

passasjerer på Lysefjorden, ca 76 000 

innbyggere i Nye Sandnes Kommune og ca 

460 000 døgn på private hytter i Nye Sandnes 

Kommune

Ca 1,92 millioner kommersielle 

overnattingsdøgn i Rogaland, ca 276 000 

kommersielle overnattingsdøgn i Ryfylke 

Ca 790 000 personer som kjører forbi Lauvvik 

og tar fergen over Høgsfjorden, Ca 180 000 

passasjerer på Lysefjorden, ca 276 000 

kommersielle gjestedøgn i Ryfylke, ca 76 000 

innbyggere i Nye Sandnes Kommune og ca 

460 000 døgn på private hytter i Nye Sandnes 

Kommune

Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden

Familier og naturglade turister er en naturlig 

målgruppe å henvende seg til

Målgruppe

Foto: Monica Latsen / Region Stavanger

Kilde: Innovasjon Norge, Activating the Norway Brand 2017

Hovedfokus på det Norske, Sentral-Europeiske og Nordiske 

markedet. Hovedmotivasjon for å reise er å oppleve natur, 

avslappning, lokal historie og mat. Aktivitets base med “wow-

produkt” er ideelt for å nå disse kundegruppene.

33/19 Tiltredelse av Opsjon på Lauvvik.



Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden

Tilrettelegging og utvikling av

en mangfoldig turistnæring

skal ha høy prioritet i den 

nye kommunen. En slik

satsing, sammen med 

muligheten for å 

videreutvikle turismen knyttet

til Lysefjorden, Preikestolen 

og Kjerag skal prioriteres

som tiltak for økt

verdiskapning i kommunen.

Region Stavanger jobber 

for en sunn utvikling av

reiselivsnæringen, for å 

sikre økt sysselsetting og 

verdiskaping med 

hovedfokus på digital 

markedsføring og 

merkevarebygging av

regionen som reisemål.

Lysefjorden Utvikling As 

arbeider med 

tilrettelegging, 

infrastruktur og

næringsutvikling i 

Lysefjorden 

Det er flere aktører som kan bidra eller ha interesse av å bygge 
opp en ny destinasjon i Lauvvik

9
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden
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Lysefjord Hyttegrend

Utvalg av hytter i 

forskjellig størrelse og 

standard

Overnattingsproduktene i tilknytning til Lysefjorden har en 
god geografisk spredning og variasjon i produkt

Flørlitrappene

4 leiligheter / 9 rom med 

totalt  63 sengeplasser

Kjerag / Lysebotn 

Camping

Campingplass

Frafjord Spa

Spa med utleie av hytter 

og leiligheter

Lysefjorden 

Turisthytte

Betjent i sommerhalvåret 

med 80 sengeplasser

4

6

7

8

9

Preikestolen Fjellstue

Betjent fjellstue med 150 

sengeplasser

Verkshotellet 

Jørpeland

Hotell med 28 rom

Preikestolen Camping

Campingplass

1

2

3

9

8

7

6
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1
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Skåpet Turisthytte

Moderne arkitekttegnet 

selvbetjent turisthytte 

med 42 sengeplasser

5

5

Airbnb

32 registrerte utleie-

enheter i Forsand (2018)

Lilland Bryggerihotell

Hotell med 29 rom og 10 

leiligheter. Fokus på 

aktivitet og driver 

bryggeri 

10

10
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Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden

12

• Tilgang fra sjø med båt og med bil eller buss fra Sandnes og Stavanger.

• Utgangspunkt og stoppested for turer over fjorden og sightseeing på 

Lysefjorden.

• Fremtidig mulighet til å ta imot ekspedisjonsskip.

• Utgangspunkt for Nasjonal Turistveg gjennom Ryfylke.

• Mulighet til å tilpasse fasiliteter basert på dagens marked og fremtidig 

utvikling / trender i markedet.

• Tilgang på lokale råvarer og fleksibilitet i restaurant produkt.

• Nye Sandnes kommune ønsker å bidra til satsing på reiseliv som næring.

• Arkitetektur kombinert med komfort til å forsterke attraksjonskraften i 

reiselivsproduktet.

Lauvvik sin strategiske beliggenhet gir et 
konkurransefortrinn

Kilde: Link Arkitektur
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Det norske markedet er viktig, men man må også fokusere på 
utenlandske vekstmarkeder, vinter spesielt 

Det største markedet i Rogaland og Ryfylke er det 

norske markedet. I Ryfylke er det en høyere andel av 

utenlandske overnattinger enn i Rogaland

• Sentral-Europa er det største aggregerte 

utenlandske markedet, foran Norden og Sør-

Europa

• Markedene med størst vekst de siste årene er 

Sentral-Europa, Sør-Europa og Nord-Amerika 

13Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden
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Sammendrag forretningsplan, Gateway Lysefjorden
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Servering av 

tradisjonsmat og drikke i 

godt synlig restaurant fra 

RV 13 med 

underveismarked som 

primær kundegruppe. 

Tilbyr også mat til gjester 

boende i fjordrom.

R
e
s

ta
u

ra
n

t

Overnatting i fjordrom 

som er unike sett fra et 

arkitektonisk perspektiv. 

F
jo

rd
ro

m

Klatrepark som 

aktivitetsprodukt i 

Lauvvik for øke antallet 

gjester som stopper og 

tilbringer tid i LauvvikA
k

ti
v
it

e
t

Klatreparker har utviklet seg til å bli en populær 

aktivitet blant familier og unge. Hver klatrepark er 

unik med egne løyper, utfordringer og omgivelser. 

Klatreparken kan bygges med utgangspunkt i 

kvalitetene til Lysefjorden som destinasjon med 

gjenkjennelige elementer i miniatyr som 

Preikestolen, Kjeragbolten og Flørli. 

Rimelig lang sesong og høyt volum i 

sommermånedene skal gi lønnsomhet og skape 

overrislingseffekter til restaurant og fjordrom. 

Produkt

Det er et betydelig kundegrunnlag basert på 

gjennomfartstrafikken i Lauvvik og fergeleie. 

Restauranten skal bli et stoppested for gjester på 

gjennomreise  og foretrukket spisested  for gjester på 

utflukt i området. Tilbudet tilpasses gjester som  

ønsker god mat med kort ventetid. Overnattende 

gjester tilbys frokost og middag i eget lokale. Stedet 

skal oppnå lønnsomhet grunnet effektiv drift og 

samordning av fellesfunksjoner med øvrige 

forretningsområder.

Etterspørselen etter overnatting i hytter øker og 

betalingsvilligheten for dette produktet er god. Hytter 

skal ha et unikt uttrykk, høy komfort og fleksible 

løsninger for ikke å kunne tilpasses ulike gjestebehov. 

For å oppnå god lønnsomhet skal investerings- og 

driftskostnadene holdes lave. Fjordrom møter disse 

kriteriene. 

Potensiale Konkurransefortrinn

● Lokal mat & råvarer

● Produkttilbud 

tilpasset flere 

segmenter (men 

felles kjøkken)

● Beliggenheten ved 

Lysefjorden

● Arkitekturen

● Komfort

● Utsikt

● Beliggenheten

● Følelsen av å være 

alene

● Aktivitet i 

kombinasjon med 

serveringssted og 

overnatting, som 

passer godt til ferie-

og fritidssegmentet 

(barnefamilien 

spesielt)

Kilde bilder: Mulighetsstudie av Lauvvik, Link Arkitektur

Sandnes Tomteselskap KF

Gateway Lysefjorden
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Rendering: Link Arkitektur
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På naturskjønne Lauvvik, ved inngangen til Lyse� orden med alle sine berømte attraksjoner,
utvikler vi en ny reiselivsdestinasjon. Naturskjønn og strategisk beliggenhet er et sterkt 
konkurransefortrinn – med Preikestolen som sterkeste magnet. Vi inviterer nå eiendoms-
utviklere til dialog om videre utvikling av den nye destinasjonen, der overnatting, 
servering og attraksjoner er sentrale suksessfaktorer.

Porten til Lysefjorden
er åpen!

Potensial

• Internasjonalt perspektiv, hele verden
som marked

• Vestlandet har per august i år størst
turistvekst med 10,2 % (Norge: 2,3 %)

• Sterke trekkplastre: Fjordene og natur
og byer tett på hverandre

• Kundegrunnlag: ca. 790 000 tar ferje
fra Lauvvik, det er ca. 180 000 passasjerer
på Lyse� orden, ca. 1,92 millioner kom- 

 mersielle overnattingsdøgn i Rogaland, 
276 000 i Ryfylke, ca. 460 000 på 
private hytter i Sandnes

• Det jobbes målrettet med å etablere
helårlige turistmål, samt utvikle nye
turmål og attraksjoner

Sandnes tomteselskap tilrettelegger 
muligheter for mennesker og bedrifter 
i Sandnes kommune. “Næringsadresse 
Sandnes” er vårt konsept for å sikre 
bedrifter attraktive tomter. I Sandnes 
har vi plass til framtiden. 

INVESTORINVITASJON

Beliggenhet

• Attraksjoner i totalopplevelsen:
Preikestolen, Lyse� orden, Kjeragbolten,
Flørli, Månafossen, Fossjuvet, Uburen,
Sandnes, Kongeparken, Stavanger,
Oljemuseet

• Ca. 40 min fra Stavanger Lufthavn Sola
og Danmarksferje

• Framtidig mulighet for å ta imot
ekspedisjonsskip

• Tomten er 115 dekar med tilstøtende
grøntareal. Mulighet for totalt 240 dekar.

• Tidlige investorer vil kunne påvirke
reguleringsplanen

Ta kontakt
torgeir.ravndal@sandnes.kommune.no 

907 82 626

Plass til framtiden

Les mer på sandnes-tomteselskap.no

| Foto: @
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aniel Schua-Schua V
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Reiselivsstrategi	for	nye	Sandnes	
- et	landskap	av	muligheter

Utkast	per	26.11.18			
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1.0	Innledning	og	bakteppe	
	
1.1	Prinsippdokument	for	Nye	Sandnes	
Sandnes	kommune	og	Forsand	kommune	blir	en	ny	sammenslått	kommune	fra	1.	januar	
2020.	Det	er	vedtatt	et	prinsippdokument	for	den	nye	kommunen.	Dokumentet	peker	på	to	
næringer	som	skal	prioriteres	og	satses	særskilt	på;	reiseliv	og	havbruk.		
	
I	dokumentet	står	det	om	næringsutvikling:	”Ny	kommune	skal,	i	kraft	av	sitt	areal,	legge	til	
rette	for	et	allsidig	næringsliv.	Økt	verdiskaping	gjennom	flere	arbeidsplasser	og	aktiv	
tilrettelegging	for	nye	næringsklynger	skal	ha	høy	prioritet	i	kommunens	næringspolitikk.		Ny	
kommune	har	behov	for	en	næringsenhet	som	både	kan	være	pådriver	og	tilrettelegger.	
Konsesjonsavgiftene	(avgift	fra	konsesjon	kraft)	som	er	lovbestemt,	skal	brukes	til	
næringsutvikling/	infrastrukturtiltak/	turisme.”		
	
Videre	står	det	om	turisme	spesielt:	
”Tilrettelegging	og	utvikling	av	en	mangfoldig	turistnæring	skal	ha	høy	prioritet.	En	slik	
satsing,	sammen	med	muligheten	for	å	videreutvikle	turismen	knyttet	til	Lysefjorden,	
Preikestolen	og	Kjerag	skal	prioriteres	som	tiltak	for	økt	verdiskapning.	Ny	kommune	har	et	
potensiale	til	å	utvikle	grønn	turisme.	Det	betyr	for	eksempel	at	grønne	områder	gjøres	
tilgjengelige	for	allmennheten.	Opplevelse	og	friluftsliv,	folkehelse	og	gårdsturisme	vil	her	
være	sentrale	oppgaver.	Ambisjonen	skal	være	å	bli	blant	landets	mest	attraktive	turist-	og	
opplevelsesmål	i	framtiden.”	
	
1.2	Bærekraftig	reisemål	-	overordnet	
I	tillegg	er	det	en	viktig	forutsetning	at	Lysefjorden	er	klassifisert	som	bærekraftig	reisemål.	
Bærekraft	må	ligge	til	grunn	for	og	er	en	forutsetning	for	alt	reiseliv	i	regionen.	For	at	en	i	
2020	skal	være	i	stand	til	å	satse	på	en	videreutvikling	av	en	bærekraftig	reiselivsnæring	
trengs	et	strategisk	grunnlag.	Innovasjon	Norge	definerer	bærekraftig	reiseliv	med	ti	
prinsipper	etter	malen	til	FNs	tolv	prinsipp.	En	kan	ikke	utelate	det	ene	til	fordel	for	et	annet	
da	alle	skal	fungere	sammen	i	en	helhet	på	reisemålet.		
De	ti	prinsippene	for	bærekraftig	reiseliv	er	gjengitt	i	punkt	6.7	-	side	10..	
	
1.3	Vedtaket	om	utarbeidelse	reiselivsstrategi	
Et	av	forslagene	i	forbindelse	med	behandlingen	av	økonomiplan	for	Sandnes	kommune	
2018-2021	var	å	utarbeide	en	reiselivsstrategi	for	Sandnes.	Bystyret	ba	rådmann	sette	i	gang	
arbeidet	med	en	reiselivsstrategi.	Da	Sandnes	kommune	og	Forsand	kommune	blir	en	ny	
kommune	i	2020	ble	det	igangsett	et	arbeid	med	reiselivsstrategi	for	Nye	Sandnes.		Det	ble	
fremmet	sak	politisk	om	økonomiske	midler	til	engasjement	av	ekstern	konsulent	og	
gjennomføring	av	workshop,	i	april	2018.	
	
Mandatet	er	som	følger:		
Næringssjef	i	Forsand	og	Sandnes	kommuner	utarbeider	Reiselivsstrategi	for	Nye	Sandnes.	
Strategien	skal	redegjøre	for	nåsituasjonen,	interne	og	eksterne	analyser.	Strategien	skal	gi	
beskrivelse	av	muligheter	og	foreslå	strategiske	veivalg.	Tilrettelegging	av	næringsareal	med	
formål	reiseliv	vil	også	være	av	betydning	for	å	stimulere	til	vekst,	det	kan	og	være	
videreutvikling	av	eksisterende	areal/områder.	Reiselivsstrategien	skal	beskrive	muligheter	
og	potensiale	i	forhold	til	areal,	men	ikke	i	et	omfang	til	å	være	en	arealstrategi.	
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Næringssjefene	vil	være	sekretariat	for	reiselivsstrategien	med	hovedansvar	hos	næringssjef	
i	Sandnes.	
	
1.4	Arbeidet	med	strategien	
Det	er	også	lagt	stor	vekt	på	involvering	og	samarbeid	med	nabokommuner,	
destinasjonsselskap	og	andre	instanser/organisasjoner.		
Anskaffelse	av	ekstern	konsulent	ble	gjort	umiddelbart	etter	politisk	vedtak.	Arbeidet	med	
kartlegging	av	dagens	situasjon	startet	i	juni	2018.		
I	forbindelse	med	utarbeidelsen	ble	det	opprettet	to	grupper:		
Politisk	styringsgruppe	med	tre	politiske	representanter	fra	hver	av	kommunene	Forsand	og	
Sandnes.	Ordfører	fra	Forsand	kommune	og	ordfører	fra	Sandnes	kommune	er	med	i	
gruppen.	Fra	Forsand	ble	Kåre	Oaland	(samlingslista)	og	Roar	Larsen	(AP)	oppnevnt.	For	
Sandnes	ble	Leiv	Rune	Mjølsnes	(H)	og	Inger	Lise	Erga	(FrP)	oppnevnt.	
Referansegruppe:	interne	representanter	fra	kommunene	samt	eksterne.	Med	eksterne	
menes	nabokummer,	næringsforeninger	og	destinasjonsselskap	/sammenslutninger.	Det	er	
23	representanter	i	referansegruppen.		
	
Det	har	vært	avholdt	tre	møter	i	politisk	styringsgruppe	og	ett	(snart	to)		møter	i	
referansegruppen.	En	del	nøkkelpersoner	i	reiselivet	er	dybdeintervjuet	og	det	ble	arrangert	
en	workshop	for	næringslivet	i	slutten	av	september	2018.		Workshopen	var	åpen	for	alle	og	
alle	medlemsbedrifter	i	Reisemål	Ryfylke	og	Region	Stavanger	ble	invitert	med.		Invitasjon	
ble	også	lagt	ut	på	nettsiden	til	Forsand	og	Sandnes	kommuner.	Det	var	51	deltakere	og	godt	
engasjement	med	mange	gode	innspill.		Det	er	satt	opp	flere	møter	med	de	to	gruppene	
fram	mot	årsskifte.	
Sandnes	kommune	og	Forsand	kommune	deltok	på	Nordic	Edge	i	september	og	det	ble	også	
der	tilrettelagt	for	muligheten	til	å	gi	kommentarer	og	innspill.	Et	eget	dialogmøte	mellom	
politisk	styringsgruppe	og	destinasjonsselskapene	ble	arrangert	i	november.	
	
	
1.5	Strategiens	faktagrunnlag	og	oppbygning	
Det	finnes	flere	organisasjoner	med	strategier	og	planer	for	reiselivet	i	vår	region.	Disse	
ligger	til	grunn	for	arbeidet	med	denne	strategien.	Arbeidet	er	forankret	i	det	regionale	
arbeidet	innen	reiseliv.	Faktagrunnlag,	analyser	og	utfordringsbildet	er	tatt	med	i	kapittel	6.	
Mens	eksempler	på	hvilke	tiltak	strategiene	kan	utløse,	er	lagt	som	vedlegg	fra	side	12,	disse	
vil	senere	bli	prioritert	og	bearbeidet	i	en	handlingsplan.	
	
2.0	Kommunens	rolle	i	reiselivssatsingen	
Kommunens	rolle	knyttet	til	reiselivssatsingen	kan	beskrives	som	følger:	
2.1	Gi	rammebetingelser:	Gjennom	politiske	føringer,	kommunal	planlegging	og	
saksbehandling	være	en	rammesetter;	gi	aktørene	rammer	for	egenutvikling.	
2.2	Tilrettelegge	infrastruktur:	Tilrettelegge	for	reiselivsproduktet,	ved	å	bidra	til	
samferdselsløsninger,	toaletter,	strømkapasitet,	turstier,	gågater,	badeplasser,	parker	og	
annet	som	til	sammen	utgjør	totaltilbudet	og	bidrar	til	destinasjonens	attraksjon.		
2.3	Bidra	til	næringsutvikling:	Stimulerer	næringsutvikling,	opprette	og	forvalte	
utviklingsfond,	stimulere	til	engasjement	og	utvikling	i	destinasjonsselskapene	og	
utviklingsselskap	og	der	det	er	naturlig,	være	prosjektleder/prosjektledelse	som	generer	
næringsutvikling	i	kommunale,	regionale,	nasjonale	og	internasjonale	prosjekter	
2.4	Være	vertskap:	Ansvar	for	turistinformasjon,	informasjon,	skilting	og	kart.	
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3.0	Hovedutfordringene	-	nå-situasjonen	
Hovedutfordringene	har	kommet	fram	ved	innspill	fra	styringsgruppe,	referansegruppe,	
workshop	og	publikumsrespons.	Samt	gjennom	en	situasjonsbeskrivelsene	for	de	ulike	
organisatoriske	nivå	innen	reiselivet	og	analyser	av	disse.	Analyser	av	situasjonen	og	
ressursgrunnlaget	i	de	to	kommunene.		
	
• å	få	til	helårsturisme	
• økte	adkomstmuligheter	ved	forbedret	infrastruktur	
• bedre	informasjon	om	adkomstmulighetene	ved	hjelp	av	nye	digitale	verktøy	
• få	turistene	inn	i	Lysefjordområdet	via	Sandnes	(Høgsfjord)		
• holde	turisten	lengre	i	Ryfylke	
• oppskalering	av	en	rekke	småbedrifter	med	vekstpotensial	
	
	
4.0	Mål	for	reiselivssatsingen	i	Nye	Sandnes	
	
4.1	Hovedmål	
Hensikten	med	strategien	er	å	se	på	muligheter	som	kan	forsterke	reiselivsarbeidet	og	skape	
nye	arbeidsplasser.	 	 	 	 	 -	fra	vedtaket	i	bystyret/kommunestyret		
	
4.2.	Målene	utdypet	
• Helårsturisme	–	skape	flere	helårs	arbeidsplasser	i	Nye	Sandnes.	
• Nye	tilbud	innen	aktivitetsbasert	opplevelsesturisme	for	å	øke	verdiskapningen	ved	å	

holde	turisten	lengre	i	regionen.		
• Videreutvikling	av	naturbaserte	opplevelser.	
• Gjøre	produktene	og	opplevelsene	mer	tilgjengelige	både	fysisk	og	digitalt.	
	
	
5.0	Strategier	
En	strategi	består	av	tre	hovedelementer:	
Det	første	er	utgangspunktet,	nåsituasjonen,	der	vi	er	i	dag	(gjengitt	i	pkt	3.0).	
Det	andre	er	målet,	der	vi	ønsker	å	være	(gjengitt	i	pkt	4.0).	
Til	slutt	kommer	strategien	som	er	de	veivalg	vi	må	ta	for	å	komme	fra	der	vi	er	til	der	vi	
ønsker	oss.		
	
Valg	er	den	viktigste	og	vanskeligste	delen	av	en	strategiprosess	og	en	god	strategi	skal	være	
tydelig	slik	at	den	er	enkel	å	oppfatte.	En	strategi	skal	i	utgangspunktet	ikke	inneholde	
konkrete	handlingspunkter,	men	må	følges	opp	av	en	handlingsplan	med	virkemidlene	som	
gjenspeiler	strategiens	hovedpunkter.	
	
5.1	Strategi	1	-	INFRASTRUKTUR	
Nye	Sandnes	vil	jobbe	aktivt	for	å	bedre	infrastruktur	og	øke	attraktiviteten	og	
tilgjengeligheten	til	egen	kommune	for	turistene	som	kommer	til	vår	region.	
	

Kommentar	til	strategien	
Kommunen	vil	ta	en	aktiv	rolle	både	som	tilrettelegger	og	pådriver	for	

33/19 Tiltredelse av Opsjon på Lauvvik.



6 

infrastrukturtiltak	som	forbedrer	reiselivsproduktet	Nye	Sandnes.	Dette	inkluderer	
også	digitalisering	og	informasjon	både	for	tilreisende	og	egne	innbyggere.	Det	må	
særlig	tas	hensyn	til	at	verden	er	digitalisert.	Den	store	målgruppen	er	de	såkalte	
«millennias»,	født	rundt	1990	og	utover.	De	har	aldri	vært	uten	nett.	De	søker	
opplevelse	og	inspirasjon.	Lysefjorden	med	alle	tilbud	rundt	er	et	perfekt	reisemål	for	
disse.	Den	digitale	forbruker	forventer	sømløshet	mellom	kanaler,	er	opptatt	av	
tjenester	og	opplevelser,	krever	god	service	i	alle	ledd	og	forventer	skreddersøm.	Big	
data	gjør	slik	målretting	mulig.	
	

	
5.2	Strategi	2	-	NÆRINGSUTVIKLING		
Nye	Sandnes	skal	være	en	JA-kommune	overfor	aktørene	i	reiselivet	og	med	ulike	
virkemidler	gjøre	reisemålet	interessant	for	investorer	og	andre	aktører.	
	 		

Kommentar	til	strategien	
Nye	Sandnes	vil	være	en	kommune	der	”me	seie	ja	så	sant	me	kan	og	bare	nei	så	sant	
me	må…”	for	å	hjelpe	og	utvikle	reiselivsnæringen	for	å	sikre	lokal	verdiskaping.	
Reiselivsbedrifter	skal	bli	godt	tatt	i	mot	i	Nye	Sandnes,	gründere	skal	få	veiledning	og	
kommunen	vil	kontinuerlig	vurdere	ulike	program	og	tiltak	for	oppskalerings-
bedrifter.	Det	er	særlig	viktig	å	hjelpe	bedrifter	med	kommersialisering	og	til	å	kunne	
drive	hele	året.		

	
	

5.3	Strategi	3	-	OMDØMMEBYGGING	OG	ATTRAKTIVITET	
Nye	Sandnes	vil	satse	på	opplevelsesbasert	aktivitetsturisme	og	friluftsliv.	Dette	må	
gjenspeiles	i	produktutvikling	og	profil	for	egen	næringsutvikling.	

	
Kommentar	til	strategien	
Lokal	kultur	og	natur	er	råvarene	i	den	raskt	voksende	opplevelsesturismen.	
Opplevelsesturismen	benytter	seg	av	natur	og	kultur	som	utgangspunkt	for	unike	
opplevelser.	Den	inkluderer	det	man	ser,	lukter,	hører	og	smaker	-	og	hva	man	føler	
som	et	resultat	av	dette.	Disse	kildene	til	opplevelse	kan	ikke	eksporteres,	men	må	
nytes	på	stedet.	Samtidig	må	hensynet	til	natur	og	miljø	sikre	at	man	ikke	bruker	opp	
råvarene.	Potensialet	for	vekst	og	utvikling	er	stort,	men	må	skje	bærekraftig.	I	Nye	
Sandnes	kan	turisten	tilbys	spesielle,	unike	opplevelser,	som	ikke	kan	oppleves	andre	
steder.	Dette	omfatter	også	arrangementer	innen	kultur	og	idrett.	Arrangementer	
knyttet	til	idrett	og	opplevelser	har	fått	en	posisjon	og	bidrar	til	omdømmebygging	og	
er	med	å	styrke	attraktiviteten.	Dette	gjelder	særlig	Blinkfestivalen	og	Nordsjørittet.	
	
Forsand	kommune	er	medlem	i	Reisemål	Ryfylke	og	Sandnes	kommune	medlem	i	
Region	Stavanger.	Region	Stavanger	har	også	ansvar	for	turistinformasjon	i	Sandnes.		
Organiseringen	i	form	av	destinasjonsselskap	er	som	annen	næring	i	stadig	utvikling.	
Destinasjonsselskapene	i	Rogaland	har	i	2018	opprettet	et	samvirke	for	samkjøring	og	
samarbeid	om	markedsføringen	av	Rogaland.	Nye	Sandnes	vil	være	medlem	i	begge	
destinasjonsselskap,	men	vil	jobbe	aktivt	for	en	sammenslåing	til	ett	felles	selskap	for	
hele	Rogaland	slik	det	foreligger	planer	om.	Vi	støtter	tanker	om	at	det	nye	
destinasjonsselskapet	skal	kan	hete	Region	Preikestolen,	på	engelsk	The	Pulpit	Rock	
Region.	
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6.0	Faktagrunnlag,	analyser,	utfordringer	
	
6.1	Reiselivsutviklingen	generelt	
Reiselivsnæringen	et	verdens	raskest	voksende	næring,	og	innen	2030	er	det	spådd	at	den	
globale	turismen	vil	vokse	med	66%	(Kilde;	UNWTO-prognoser).	Ferie-	og	fritidssegmentet	
har	de	siste	årene	hatt	en	formidabel	vekst	og	det	er	de	europeiske	nærmarkedene	som	
vokser	mest,	i	tillegg	til	Asia.	Sommersesongen	har	utvidet	seg	fra	å	i	hovedsak	gjelde	
pluss/minus	juli,	til	nå	å	strekke	seg	fra	påske	til	langt	ut	i	oktober.	Veksten	har	ført	til	flere	
nyetableringer	i	næringen	med	hovedvekt	på	opplevelsesaktører	og	nye	konsepter.	Utvikling	
av	nye	pakkeløsninger,	rundturer	og	kommersialisering	har	i	tillegg	bidratt	til	en	bedre	
spredning	av	turiststrømmene	og	økt	verdiskapning.		
For	at	Norge	og	Rogaland	skal	kunne	ta	sin	del	av	reiselivsveksten,	må	det	offentlige	løse	
sine	primæroppgaver	på	en	bedre	og	mer	tidsriktig	måte.	Hvis	ikke	hemmes	reiselivet	som	
en	moderne	og	digitalisert	næring.	Effektiv	transport	med	fly,	buss,	ferge	og	tog	er	en	
offentlig	primæroppgave.	Det	er	viktig	å	sørge	for	at	offentlige	virkemidler	er	tilpasset	
tjenestesektoren	og	reiseliv.		
	
	
6.2	Fjord	Norge		
Dette	er	en	analyse	som	ligger	til	grunn	for	Fjord	Norges	arbeid	med	ny	strategi:	
	

	
	
6.3	Ryfylke	
Fra	reiselivsplanen	for	Ryfylke:	”Samstundes	er	det	ei	utfordring	at	det	i	for	liten	grad	har	
styrka	det	lokale	og	regionale	næringslivet	i	Ryfylke,	i	alle	høve	sett	i	forhold	til	
forventningane.	Det	vert	såleis	ei	viktig	strategisk	utfordring	at	ein	større	del	av	dei	mange	
som	vitjar	området,	finn	vegen	til	fleire	attraksjonar	og	reiselivsbedrifter	i	Ryfylke	før	dei	
reiser	frå	oss.	Me	ynskjer	folk	inn–	og	vidare	gjennom	Ryfylke.	
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6.4	Forsand	
Fra	næringsplanen:	Reiselivet	i	Forsand	består	for	det	meste	av	småskala	
næringsvirksomheter.	Det	er	flere	som	driver	med	utleiehytter,	camping,	bed/breakfast,	
kafé	og	kioskdrift.	Det	er	hovedsakelig	Lysefjorden,	Preikestolen	og	Kjerag	som	trekker	
turister	til	kommunen,	men	det	er	også	andre	godt	besøkte	unike	naturområder	slik	som	
Røssdalen,	Vindalen,	Flørli,	Songesand,	Leite	(Skrøylå)	og	Uburen.	Hotel	er	det	ikke	i	
kommunen.	Områdene	som	er	viktige	i	reiselivssammenheng	er	merket	på	plankart	som	
«kjerneområder	reiseliv».	Det	er	flere	reiselivsselskap	spesielt	knyttet	til	Lysefjorden,	som	
driver	et	langsiktig	og	godt	arbeid	med	å	utvikle	turisttilbud	langs	og	i	fjorden.	Reiseliv	er	det	
næringsområdet	som	har	størst	potensiale	for	vekst	og	utvikling	og	må	stimulerast	på	flere	
områder	for	at	Forsand	kommune	skal	få	ut	potensialet	som	ligg	i	næringen.	Det	bør	satses	
på	få	men	gode	tiltak	som	gjennomføres	100%.	Videre	er	det	viktig	å	følgja	opp	det	arbeid	og	
tiltak	som	Lysefjorden	utvikling	har	planar	for	i	og	langs	Lysefjorden.	Spesielt	prosjektet:	
”Legg	dei	at	pengar”	som	LU	driv,	vil	være	naturlig	å	følgja	opp	for	å	nå	reiselivsmåla	i	
planen.	Forsand	kommune	er	kanskje	ikke	den	største	reiselivskommunen,	men	er	heilt	klart	
en	av	de	viktigste	i	landet	med	de	juvelene	som	en	finner	langs	Lysefjorden.		
Reiselivsnæringa	er	sammensatt	og	ulike	tiltak	trengs	for	å	nå	de	enkelte	mål.	Hotell	er	et	
tiltak	som	vil	kunne	gi	stor	gevinst	for	at	Forsand	skal	være	en	attraktiv	plass	å	forlenge	
besøket.	Vinteraktiviteter	i	Forsand	kommune	er	et	tiltak	som	vil	kunne	gi	et	mer	stabilt	
aktivitetstilbud	gjennom	året.	Disse	to	tiltakene	vil	kunne	komplettere	reiselivsnæringa	i	
kommunen.		
	
6.5	Sandnes	
Sandnes	kommune	og	handels-	og	reiselivsaktører	har	en	viktig	og	vesentlig	rolle	for	å	
utnytte	muligheten	og	potensialet	som	ligger	klart.	
Sandnes	kommune	gir	i	dag	tilskudd	til	destinasjonsselskapet	Region	Stavanger.	Selskapet	
har	ansvar	for	å	sette	Sandnes	på	kartet	overfor	ferie/fritidsgjesten	samt	møte-	og	
kongressgjesten.	Kommunen	er	også	medlem	i	Fjordvegen/Rute	13	som	har	fokus	på	reiseliv	
og	har	aksjer	i	Lysefjorden	Utvikling	AS	(LU).	LU	arbeider	med	nærings-produktutvikling	i	
området	rundet	Lysefjorden.		
Sandnes	kommune	er	også	partner	i	det	regionale	næringsutviklingsselskapet	Greater	
Stavanger.	Det	gis	årlige	tilskudd/bidrag	til	dette	arbeidet.		
Sandnes	Sentrum	AS	mottar	årlige	tilskudd	fra	Sandnes	kommune	og	gis	i	tillegg	tilskudd	til	
konkrete	prosjekter	som	skal	fremme	aktivitet	i	sentrum.		
Det	er	et	urealisert	potensial	innen	reiseliv	og	turisme	for	Sandnes	kommune.	Dette	er	blant	
annet	knyttet	til	utvikling	av	nye	produkter	og	tjenester	innen	reiselivet,	lokalisering	av	
eksisterende	opplevelsesbedrifter,	samt	etablering	av	hoteller	særlig	i	tilknytning	til	
Lysefjorden.		
	

	

	

33/19 Tiltredelse av Opsjon på Lauvvik.



9 

6.6	Innspill	
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6.7	Bærekraftig	reisemål	-	de	ti	prinsippene	
Innovasjon	Norge	definerer	bærekraftig	reiseliv	med	ti	prinsipper	etter	malen	til	FNs	tolv	
prinsipp.	En	kan	ikke	utelate	det	ene	til	fordel	for	et	annet	da	alle	skal	fungere	sammen	i	en	
helhet	på	reisemålet.	Disse	10	prinsippene	styrer	arbeidet	for	bærekraft	i	reiselivet:		
 
Bevaring	av	natur,	kultur	og	miljø		
	

1.	Kulturell	rikdom	
Å	respektere,	videreutvikle	og	fremheve	lokalsamfunnets	historiske	kulturarv,	
autentiske	kultur,	tradisjoner	og	særpreg.	
2.	Landskapets	fysiske	og	visuelle	integritet	
Å	bevare	og	videreutvikle	landskapskvalitet,	både	for	by	og	bygd,	slik	at	landskapets	
fysiske	og	visuelle	integritet	ikke	degraderes.	
3.	Biologisk	mangfold	
Å	støtte	bevaringen	av	naturområder,	dyreliv	og	habitater,	og	minimere	ødeleggelser	
av	disse.	
4.	Rent	miljø	og	ressurseffektivitet	
Å	minimere	reiselivsbedrifters	og	turisters	forurensing	av	luft,	vann	og	land	(inkludert	
støy),	samt	og	minimere	genereringen	av	deres	avfall	og	forbruk	av	knappe	og	ikke-
fornybare	ressurser.	

	
Styrking	av	sosiale	verdier	
	

5.	Lokal	livskvalitet	og	sosiale	verdier	
Å	bevare	og	styrke	livskvaliteten	i	lokalsamfunnet,	inkludert	sosiale	strukturer,	tilgang	
til	ressurser,	fasiliteter	og	fellesgoder	for	alle,	samt	unngå	enhver	form	for	sosial	
degradering	og	utnytting.	
6.	Lokal	kontroll	og	engasjement	
Å	engasjere	og	gi	kraft	til	lokalsamfunnet	og	lokale	interessenter	mht,	planlegging,	
beslutningstaking	og	utvikling	av	lokalt	reiseliv.	
7.	Jobbkvalitet	for	reiselivsansatte	
Å	styrke	kvaliteten	på	reiselivsjobber	(direkte	og	indirekte),	inkludert	lønnsnivå	og	
arbeidsforhold	uten	diskriminering	ut	fra	kjønn,	rase,	funksjonshemminger	eller	
andre	faktorer.	
8.	Gjestetilfredshet,	trygghet	og	opplevelseskvalitet	
Å	sørge	for	trygge,	tilfredsstillende	og	berikende	opplevelser	for	alle	turister	
uavhengig	av	kjønn,	rase,	funksjonshemminger	eller	andre	faktorer.	
	

Økonomisk	levedyktighet	
	

9.	Økonomisk	levedyktige	og	konkurransedyktige	reiselivsdestinasjoner	gjennom	
lokal	verdiskapning	
Å	sikre	levedyktigheten	og	konkurransedyktigheten	til	reiselivsdestinasjoner	i	et	
langsiktig	perspektiv,	gjennom	å	maksimere	reiselivets	verdiskapning	i	
lokalsamfunnet,	inkludert	hva	turistene	lagger	igjen	av	verdier	lokalt.	
10.	Økonomisk	levedyktige	og	konkurransedyktige	reiselivsbedrifter	
Å	sikre	levedyktigheten	og	konkurransedyktigheten	til	reiselivsbedrifter	i	et	langsiktig	
perspektiv.	
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7.0	Vedlegg	-	eksempler	på	til	tak	som	kan	utløses	av	den	enkelte	strategi	
	
	
7.1	Eksempler	på	tiltak	som	kan	utredes	eller	iverksettes	som	følge	av	strategien	
om	infrastruktur:	
• arbeide	for	å	realisere	veien	Espedal	-	Frafjord	
• utrede	hvilke	kommunikasjoner	vi	vil	trenge	på	Lysefjorden	og	Høgsfjorden	i	

framtiden	
• bedre	kollektivtilbud	i	hele	kommunen	-	tilrettelagt	for	turister	(travel	as	the	

locals)	
• nytt	servicebygg	Øygardsstøl	
• utvikling	Flørli	med	utgangspunkt	i	den	gamle	kraftstasjonen	
• digitalisering	og	smart	teknologi	skal	gi	bedre	informasjon	om	tilbud	og	transport	

i	de	rette	kanaler	
• kartlegge	hvor	der	er	hensiktsmessig	å	tilrettelegge	for	næringsareal	med	formål	

reiseliv	
• turistkontor	for	Lysefjord-området	i	Forsand	
• cruisekai	på	Lauvvik	
• styrke	og	sikre	eksistens	av	reiseruter	som	Nasjonal	turistvei	og	Discovery	route	

o eks	utsiktspunktet	på	Høllesli	
o arbeide	for	forlengelse	av	Nasjonal	turistvei	til	E39	i	Sandnes	

	
7.2	Eksempler	på	tiltak	som	kan	utredes	eller	iverksettes	som	følge	av	strategien	
om	næringsutvikling:	
• utvikle	Lauvvik	som	hub	for	Lysefjord-	og	Høgsfjordtrafikken	(både	infrastruktur-	

og	næringsutviklingstiltak)	
• utrede	etableringen	av	et	kraftsenter	for	reiselivsnæringen	gjerne	i	tilknytning	til	

Lysefjorden	Utvikling	
• vurdere	et	utviklingsfond	for	næringsutvikling	til	prosjekter	som	gir	økt	

verdiskapning	i	reiselivsnæringen	
• bruke	kommunikasjon	som	virkemiddel	for	å	sikre	enkel	saksbehandling	for	

reiselivsbedriftene	både	internt	i	kommunen	og	overfor	bedriftene	
	

7.3	Eksempler	på	tiltak	som	kan	utredes	eller	iverksettes	som	følge	av	strategien	
om	omdømmebygging	og	attraktivitet:	
• det	utarbeides	en	egen	handlingsplan	for	omdømmebygging	og	attraktivitet	
• digitalisering	av	opplevelseskart	og	veiledere	
• styrke	bidraget	til	markedsføring	og	destinasjonsutvikling		
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Samarbeidsavtale 
mellom  

Sandnes Tomteselskap KF 
og 

 Nordsjørittet AS 
 

 
Det er inngått følgende avtale om samarbeid og støtte mellom: Sandnes Tomteselskap 
KF, heretter kalt SF, Postboks 583, 4002 SANDNES (org.nr. 993 360 198) og 
Nordsjørittet, Gravarsveien 36, 4306 Sandnes (org.nr. 994 167 502). 
         
                                                                                                       
1. Avtaleperiode: 
 
Avtalen gjelder i perioden 01.01.2020 – 31.12.2020, med intensjon om de tre påfølgende nye 
år. Her avtales detaljer og støtte innen november i forkant av nytt avtale år. 
 
 
2. ST støtter konsert og underholdning i anledning idrett- og folkefesten i Sandnes som 
målsted og dekker deler av de tekniske utgifter. 
 
ST forplikter seg til å betale NOK 250.000,- + mva for avtalt støtte. Faktura sendes i sin 
helhet med forfallsdato 1. juni gjeldende år. 
Den økonomiske kompensasjon dekker: 
Konsertutgifter pålydende kr 150 000,- 
Teknisk – konsert kr 25 000,- 
Teknisk regning fra Sandnes Kommune kr 75 000,- 
 
3. Nordsjørittet yter følgende tjenester til ST 
 

 Profilering av ønsket merkevare fra ST og Mitt i Sandnes som Nordsjørittets 
samarbeidspartner (merkevare relatert ST)  

 3 asfaltreklamer ved målgang. Værforbehold. NR dekker utgifter ved 3, men mulighet 
for å ha 5 stk. (mål: ca. 1.30 m x 6 m) 

 ST gis status som «støtte som Sandnes som målby» 
 Nordsjørittets logo, bilder og evt. film fra rittet kan brukes av SF i markedsaktiviteter 

etter nærmere avtale 
 ST gis 15 fribilletter til VIP/sponsor sone i målområdet 
 ST får 10 startplasser til Nordsjørittet for bruk i markedsføring 
 ST gis mulighet for reklamefilm på storskjerm etter nærmere avtale kostnadsfritt 
 ST gis mulighet for å dele ut «stemningsmateriell» langs løypa til publikummere eks. 

klappere 
 
 
 

34/19 Sponsoravtale Nordsjørittet 2020



 Nordsjørittet står ansvarlig for gjennomføring av konsert og tar alle kostnader.                                      
Konserten skal være av den karakter at den bidrar til å skape folkefest. 

            Tidspunktet er lørdag 13. juni etter premieutdeling som går ca. kl. 18.00 
 (i tidsrommet 18.30 – 20.30). Nordsjørittet sørger for tilstrekkelig vakthold. 

 Nordsjørittet betaler faktura for faktiske kostnader fra Sandnes Kommune, teknisk 
avd. 
 

4. Reklamemateriell 
 

 ST er selv ansvarlig for fremskaffelse og utforming av nødvendig reklamemateriell 
samt tilhørende kostnader, foruten avtalt gateprofilering. Nordsjørittet skal godkjenne 
materiellet og ST skal godkjenne gateprofilering 

 Beachflagg og annet materiell kan avtales med Nordsjørittet 
 
 
 
 
5. Lojalitet og heving av avtalen 
 
ST og Nordsjørittet plikter gjensidig, og i forholdet til andre sponsorer, å unngå at de 
respektive parters produkter, tjenester, varemerker, forretningskonsepter eller lignende knyttes 
til markedsføring av produkter eller tjenester som kan bli oppfattet av allmennheten som 
støtende, eller som kan være til skade for partenes markedsmessige renommé.  
Nordsjørittet plikter så sant det er mulig- å umiddelbart fjerne alle henvisninger og 
reklamemateriell til ST dersom ST sender skriftlig melding til Nordsjørittet om dette. 
 
           
 
 
6. Kontaktpersoner: 
 
 
Kontaktperson ST:      Torgeir Ravndal Mobil 907 82 626 
       
Kontaktperson Nordsjørittet:     Siri Ommedal  Mobil 917 48 077 
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7. Avtalemessige forhold: 
 
ST skal ha førsterett til å reforhandle avtalen for en ny periode, på fritt grunnlag. 

 
Dersom det i løpet av avtaletiden oppstår uenighet mellom partene om denne avtales 
forståelse eller fortolkning, skal sådan uenighet søkes ordnet på minnelig måte.  
 
Lykkes ikke dette, er partene enige om at saken skal bringes inn for Jæren Tingrett. 
 

 
 

 
 
Avtalen er utferdighet og signert i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 

 
 
Sandnes 
 
 

For Nordsjørittet    For ST  
 
 

 
            
Siri Ommedal      Torgeir Ravndal 
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1. Særpreg/ kjennetegn ved  
virksomheten  

 
 

1.1  Etablering av foretaket 
Sandnes bystyre vedtok den 12.09.1999 å opp-
rette Sandnes tomteselskap KF. Utbyggings-
virksomheten i kommunen ble omorganisert 
og skilt ut i eget kommunalt foretak i medhold 
av Kommuneloven1. Kommunens bokførte 
realkapital i tomter til bolig-, næring- og offent-
lige tomter ble overført fra balansen i bykassen 
og lagt inn som åpningsbalanse i foretaket. For 
verdien av tomter ble det etablert et ansvarlig 
lån på kr 100 millioner mellom bykassen og 
foretaket, på betingelser om rente NIBOR +3 
prosent og 30 års avdragstid.  
Bystyret vedtok 26.04.2005 å omdanne foreta-
ket til et heleid aksjeselskap. Fra stiftelsen av 
aksjeselskapet i 21.06.2005 og frem til kom-
munestyrets senere omgjøring av sin beslut-
ning 09.09.2008 ble Sandnes tomteselskap AS 
drevet som ordinært skattepliktig aksjeselskap. 
«Tilbakekjøpet» og omdanningen fra aksjesel-
skap til kommunalt foretak medførte at hele 

 
1 Kommunale foretak kom inn som nytt kapittel 11 
i Kommuneloven med virkning fra 01.01.2000 

tomteporteføljen ble verdifastsatt på nytt av 
tredjepart til markedspris grunnet overgangen 
fra skattepliktig til ikke-skattepliktig virksom-
het. Siden 09.09.2008 har Sandnes tomtesel-
skap KF vært et kommunalt foretak i kommu-
nekonsernet Sandnes kommune. 
 
Sandnes bystyre sitt formål med å legge den  
kommunale utbyggingsvirksomheten i et fore-
tak var å styrke kommunens posisjon som et 
korrektiv i utbyggingsmarkedet. At kommunen 
kan utvikle og tilby byggeklare tomter også i 
nedgangstider viste seg å være nødvendige 
boligpolitiske grep for å gi førstegangsetablere-
re et rimelig boligtilbud og sikre en sosial bo-
ligpolitikk i samsvar med statlig boligpolitikk og 
forventinger satt til kommunene. Som en del 
av kommunens omorganisering på slutten av 
90-tallet ble også salg av byggeklare nærings-
tomter vedtatt fristilt for salg til markedspris.  
Det kommunale foretaket fikk således til for-
mål å forestå kommunens grunneierrolle i 
erverv, regulering og tomteteknisk utvikling i 
både utbyggingsområder og arealer til offentlig 
formål. Bystyret la også til grunn at foretaket 
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skal være en foretrukken samarbeidspartner 
om utviklingen av større områder til bolig- og 
næringsformål. Det ble således i vedtektene 
åpnet for etablering av datterselskaper når det 
tjener formålet. Samtidig fastsatte bystyret 
som premiss at foretakets oppgaver slutter ved 
salg av byggeklare tomter, til huskjøper, næ-
rings- drivende eller husbyggerselskap. Ved 
salg til huskjøper la bystyret kommunens tilde-
lingsregler til grunn, og tydeliggjorde at foreta-
kets målgruppe er førstegangsetablerere, og 
unge/barnefamilier som er på vei inn i bolig-
markedet.  
 
Ved omdanningen i 2008 tilføyde bystyret til 
formålet at foretaket skal være en aktiv part-
ner i realiseringen av den Boligsosiale hand-
lingsplanen. I den reviderte eierstrategien ble 
det presisert at arealer til offentlig formål 
fremskaffes i samsvar med prinsippet om kost-
nadsdekning i tomteprisen.  
 
Høsten 2012 vedtok bystyret å fusjonere 
Sandnes Indre Havn KF med Sandnes tomtesel-
skap KF. Foretaket overtok dermed ansvaret 
for utvikling av Havneparken Sandnes. Samtidig 
la bystyret til grunn at foretaket også engasje-
rer seg i utviklingen av utbyggings- og trans-
formasjonsområder i sentrumsområdet. Enga-
sjementet skjer som konsernprosjekter på 
oppdrag fra bystyret. 
 

Dagens situasjon - utbyggingsområder 
Foretakets hovedvirksomhet i årsskiftet 2018/ 
2019 er konsentrert om areal- og tomteutvik-
ling til bolig-, næring- og offentlig formål.  Ut-
viklingen av store felt som Bogafjell, Sørbø 
Hove og Kleivane skjer i utbyggingsselskaper 
sammen med andre private aktører. Ubebygde 
arealer i feltene tilsvarer gitt et salg på 70-110 
boenheter årlig om lag 10 års produksjon 
fremover. 
 
Reserven av næringsarealer utgjør totalt ca 30 
daa og er i næringsområdene på Hesthammar 
og Stangeland. Utviklingen fremover av regio-
nalt næringsområde på Vagle, gjennom felles 
selskap utgjør kjernen i fremtidig utbud av nye 
næringsområder/tomter. 
 

Arealer til ulike offentlige formål utvikles i stor 
grad som enkeltoppdrag gitt i økonomiplan. I 
revidert kommuneplan har bystyret lagt stra-
tegi for mer utvidelse av eksisterende skole- og 
boas tomter, fremfor å åpne nye arealer. Area-
ler til småhus og andre boligsosiale formål 
fremkommer som konkrete definerte arealer. 
 

Dagens situasjon - sentrumsområdet 
I Havneparken Sandnes er kommunekonsernet 
den største grunneieren2 og aksjonæren i 
Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS 
(SIAS). Foretaket forvalter kommunens grunn-
eierrolle. Ved utgangen av 2018 er all kommu-
nalt eid grunn i Havneparken solgt til utbygge-
re/eiendomsutviklere.  
 
SIAS har ansvaret for opparbeidelsen av felles 
kommunalteknisk infrastruktur frem til kvartal-
ene i Havneparken. Gjennomføringen skjer i 
takt med fremdriften for kvartalene og det 
betales refusjon til SIAS. Foretaket låner ut 
prosjektmedarbeider til å ivareta daglig leder 
oppgavene i SIAS. 
 
Innenfor sentrumsområdet har foretaket full-
ført konsernoppdragene om områderegulering 
av kommunens eiendommer på Skeiane og for 
Ruten. På Skeiane er eiendommene nord for 
Jærvn solgt. Eiendommene i Haakon VII’s gt  
realiseres for salg til utbyggingsformål ila 
2019/2020. Jf. plan for Ruten og etterfølgende 
utredning om realisering av utbyggingsarealet 
ligger dette frem i tid kfr. bystyrets vedtak i 
juni 2019. Ruten byrom med offentlig park, 
opparbeidelse av rådhusplassen prioriteres de 
første årene. 
 

1.2  Nye Sandnes - rammebe-

tingelser 
Prinsippdokumentet for Nye Sandnes slår fast 
at den nye kommunen skal ha et tomteforetak 
som utfører oppgaver slik Sandnes tomtesel-
skap har gjort til nå i Sandnes kommune. Den 
nye kommunen har samtidig pekt ut reiseliv, 

 
2 Avtale mellom Sandnes Havn KF og Sandnes tom-
telselskap KF om utvikling av eiendommene ved-
tatt av bystyret juni 2011 
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opplevelse og turisme samt havbruksnæring 
(blå sektor) som to nye satsingsområder. 
 
Felles Reiselivsstrategi er utformet våren 2019. 
Foretaket har som ledd i dette utarbeidet kon-
sept for utvikling av Lauvvik som en fremtidig 
turisme- og reiselivsdestinasjon. Arealet er 
disponert til formålet i revidert kommuneplan. 
 
Ny kommune har muligheter for utvikling av 
landbaserte sjøretta næringsarealer. Det er 
ingen strategi for dette pr d.d. Sammen med 
næringsaktører og Sandnes Havn KF er det en 
oppgave for foretaket å få frem mulighets-
rommet frem mot neste kommuneplan.  
 

1.3  Nye eksterne rammebeting-

elser  
Regionalplan for Jæren med sine retningslinjer 
og bestemmelser er styrende for de samarbei-
dene kommunene, regionale myndigheter og 
staten. Den til en hver tid vedtatte regional-
plan samordner nasjonale politikkområder 
regionalt, slik som jordvern, samordnet 
areal/transport og nullvekstmål, miljø- og kli-
mapolitikk.  
  
Gjennom kommunekonsernets vedtatte kom-
muneplan, utbyggingsprogram og økonomi-
plan samt kommunedelplan for Sandnes sen-
trum konkretiseres den regionale politikken.  
Bystyret definerer her kommunens sentrale 
rammebetingelser. Dette gir premissene for 
foretakets virksomhet. 
 

Konsentrert byutvikling 
Ytre rammebetingelser for foretakets virksom-
het er i endring. Fra å ha utviklet utbyggings-
områder og felt, er det i Regionalplan for Jæ-
ren og kommuneplan definert fremtidig byut-
viklingsakse i tillegg til konsentrasjon om by-
omforming av Sandnes sentrum og definerte 
lokalsentre. Politisk hovedmål er at 50% av 
utbyggingsarealene fremover realiseres innen-
for disse områdene. For foretaket betyr dette 
omstilling både mht arbeidsmåter og kompe-
tanse, men også i økonomisk styring og gjen-
nomføring. Transformasjonsområder er ofte 
komplekse og økonomisk «fremtunge prosjek-
ter». Erfaringer viser at prosjektutviklingen er 

tidkrevende. Dette endrer risikobildet. Med 
begrensede arealer igjen for parallell utvikling 
og salg utfordres foretaket på å bygge en ny 
samlet strategi for å møte fremtidens oppga-
ver. At boligpris til huskjøper skal ligge vesent-
lig under markedspris fastholdes. Prosjektkon-
kurransemodellen må videreutvikles for å mø-
te nye areal- og plankrav.    
 
Gjennomføringskraft i konsentrert byutvikling 
henger sammen med aktiv tilrettelegging av 
næringsarealer/tomter. Dette for at virksom-
heter skal kunne både flyttes og utvikles. Fore-
taket må fremover engasjere seg i å få frem 
faktagrunnlag om behov og mulige løsning, 
som grunnlag for så vel næringsarealstrategi i 
nye Sandnes som ny kommuneplan og regiona-
le planer.  
 

Offentlige arealer 
For leveranse av arealer til offentlig formål har 
foretaket en tilnærmet monopolsituasjon, all 
den tid slike arealer enten fremskaffes av fore-
taket selv eller gjennom kjøp av arealer fra 
datterskaper/tilknyttede selskaper.  
Fremtidige behov forventes å i økt grad å måt-

te løses ved utvidelser av eksisterende kom-

munale eiendommer, samt å skaffe tomter i 

sentrum og lokalsentrene og da gjerne i kom-

binasjonsbygg med ulike funksjoner. Også 

arealer til offentlig formål ventes å skje i form 

av kvartalsutvikling slik tilfellet har vært med 

nytt rådhus og kvartalet S1 i Havneparken som 

kommunen har ervervet. 

Boligsosial handlingsplan 

Bystyret har gitt foretaket en særskilt oppgave 

i å fremskaffe arealer og tomter som muliggjør 

gjennomføringen av vedtatt Boligsosial hand-

lingsplan, fremdriftsmessig, økonomisk og om-

fang av boenheter. Strategi for å realisere ri-

melige tomter jf. kommuneplan til formålet er 

nødvendig arbeid fremover for å nå målene. 

 

1.4 Konsernstyring - hovedprin-

sipper 
Sandnes tomteselskap KF er opprettet med 
hjemmel i kommuneloven. Av dette følger at 

35/19 Revidert Eierstrategi.



 
6 

foretaket er del av kommunen som juridisk 
enhet med kommunestyret som øverste be-
sluttende organ. Kommunestyrets myndighet 
og eventuelle delegasjon skjer til foretakets 
styre.  
 
Foretaksstyret har ansvaret for å følge opp den 
løpende styring av virksomhetene. Der kom-
muneloven og kommunekonsernets saks- og 
delegasjonsreglement, økonomireglement mv 
tillater det, kan styret delegere myndighet til 
daglig leder.  Slik delegasjon skal være skriftlig. 
Bruk av delegert myndighet skal rapporteres, 
fra daglig leder til styret og fra styret til bysty-
ret.  
Styring og drift av virksomheten er omfattet av 
lov- og regelverk som kommunen forøvrig. 
Dette gjelder blant annet Kommuneloven med 
forskrifter om økonomiforvaltningen, Offent-
leglova, Forvaltningsloven Lov om offentlige 
anskaffelser. Videre gjelder kommunekonser-
nets til enhver tid vedtatte saks -og delega-
sjonsreglement, økonomi- og finansforvaltings-
reglement, Arbeidsgiverpolitikk, Lønnsstrategi, 
Anskaffelsespolitikk mv.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomisk er foretaket opprettet med grunn-
lag i at det skal være selvfinansierende over 
tid, derav budsjetteres det ikke med forvent-
ning om årlig overføring av opptjent årsover-
skudd til bykassen. Årsoverskuddet tillegges 
foretakets egenkapital. På den måten forven-
tes foretaket å ha en egenkapital som mulig-
gjør langsiktig og strategisk akkvisisjon for ut-
byggingsarealer på vegne av kommunekonser-
net generelt, og i fremskaffelsen av arealer til 
offentlig og boligsosialt formål spesielt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye Sandnes

KOMMUNESTYRET

Utvalg for 
Levekår

Kommuneplanutvalg

Utvalg for 
Oppvekst

Utvalg for 
by- og 

samfunnsutvikling

Utvalg for 
miljø og 

tekniske saker

Sandnes tomteselskap KF

Sandnes Havn KF

Politisk organisering
Fra 21.10.2019

ASerIKSer

Utvalg for 
kultur, næring 
og innovasjon

Formannskapet

Administrasjons-
utvalg

Interkom. 
Oppgave-
fellesskap

Interkom. 
politisk råd

Kontrollutvalg
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2. Kommunestyrets  eierstrategi  

overfor foretaket 
 

Formålet med en eierstrategi 
Sandnes kommunestyre uttrykker gjennom 

denne eierstrategien sine strategiske styrings-

signaler og klargjør forventningene kommune-

styret har overfor styret i dets løpende arbeid i 

foretaket.  

Ved eventuell motstrid mellom eierstrategien 
og foretakets vedtekter, vedtak fattet av bysty-
ret eller ufravikelige bestemmer i lovgivningen, 
viker eierstrategien for disse. 
 
Eierstrategien har til formål å definere kjerne-
virksomheten i foretakets virksomhet. Den 
regulerer kapitalstrukturen i foretaket, herun-
der transaksjoner med datterselskap og fore-
taket og mellom foretaket og bykassen. Med 
eierstrategien angir bystyret også rammene for 
sin utøvende eierstyring og styrets ledelse av 
foretaket, og den er styrende for den underlig-
gende driften som skjer i foretakets dattersel-
skaper. Eierstrategien skal revideres ved be-
hov, etter initiativ fra styret eller bystyret. 
 

2.1 Styringsprinsipp - overordnet 
Ved å være et foretak i kommunekonsernet 
som juridisk enhet, er kommunestyret øverste 
besluttende organ for Sandnes tomteselskap 
KF. Foretaket har følgelig ikke en eier slik tilfel-
let er for selskaper som er egne rettssubjekt. 

Styringen av foretaket følger av Kommunelo-
vens bestemmelser med styringslinje mellom 
kommunestyret og styret i foretaket.  
 

2.2 Finansielle prinsipp - overordnet 
Det finansielle prinsippet som ligger til grunn 
er at foretaket skal være selvfinansierende 
over tid.  Foretakets regnskapsmessige årsre-
sultat føres mot egenkapitalen i særregnska-
pet.  
 
Fra overføringen av tomteverdier ved oppret-
telsen av foretaket løper et ansvarlig lån hvor 
foretaket årlig betaler rente NIBOR + 3 prosent 
og avdrag til bykassen. Lånesaldo pr 
31.12.2018 utgjorde kr 99,667 mill. 
 

Havneparken 
Sandnes bystyre vedtok i juni 2011 avtale mel-
lom Sandnes Havn KF og Sandnes tomteselskap 
KF om det økonomiske oppgjøret mellom fore-
takene knyttet til transformasjon og arealutvik-
lingen av Havneparken. For arealene som 
Sandnes tomteselskap KF utvikler og selger er 
lånet pr 31.12.2018 på kr 93,16 mill. Lånet 
renteberegnes med 3 måneders NIBOR frem til 
avdragsbetaling. Avdrag betales etter hvert 
som delfelt blir overdratt og betalt av utbyg-
ger. 
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Datterselskaper i foretaket 
Etter innstilling fra foretaksstyret tilligger det 
kommunestyret selv å beslutte deltakelse i 
selskap/kjøp av aksjer i selskap som foretaket 
engasjerer seg i, herunder finansiering av ak-
sjekapitalen. Jf. Kommunelovens bestemmel-
ser og reglene om offentlig støtte er det be-
grenset adgang til å gi garantier, tilskudd eller 
inngå annen form for økonomisk avtale mel-
lom foretaket (kommunekonsernet) og datter-
selskaper/ tilknyttede selskaper. Kommunead-
vokaten skal konsulteres om disse forholdene 
før slike saker fremmes for styret og kommu-
nestyret. 
Det skal i forkant være gjort og vedlegges do-
kumentert risikovurdering ved inntreden/ kjøp 
av aksjer i nye selskaper. Risikovurderingen 
skal min. gjøre rede for den finansielle (likvidi-
tet), økonomisk og markedsmessige risikoen 
som knytter seg til engasjementet for foretaket 
og kommunekonsernet. Konsekvenser for fore-
takets økonomiske utvikling og Kommunesty-
rets mål overfor foretaket skal fremgå av risi-
kovurderingen.  
 

Direkte konsernoppdrag 
Formålet med konsernoppdrag er å få utført 
oppgaver som er av strategisk betydning for 
kommunekonsernet. De kan være både kom-
muneøkonomisk, tjenesteutviklings- og/ eller 
samfunnsutviklingsmessig begrunnet. 
Der kommunestyret gir foretaket direkte opp-
drag om utførelse av konsernprosjekter føres 
påløpte brutto utgifter i foretaket og avregnes 
mot brutto inntekter ved sluttoppgjøret til 
bykassen dvs. nettoinntektsoppgjør, eventuelt 
oppgjør mot budsjettert utgiftsprosjekt i by-
kassen for prosjekter som går over flere år, 
foretas tertialvis oppgjør underveis og oppdra-
get skal være budsjettert i bykassen og foreta-
ket. I rene salgsprosjekter foretas det økono-
miske oppgjøret i samsvar med overtakelses-
tidspunkt i salgsavtaler og med netto inntekts-
oppgjør.  
Konsernoppdrag gis normalt ifm økonomiplan 
og perioderapportering, eventuelt ved sluttbe-
handling av kommuneplan/ større kommunal 
reguleringsplaner. 
 

2.3 Foretaket i kommunekonsernet 

2.3.1  Foretakets formål 
Foretakets formål jf. vedtektene § 2 er å bidra 
til å realisere kommunens utbyggingsvirksom-
het gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer 
fram til byggeklare tomter/arealer i Sandnes 
kommune for bolig, næringsbygg og offentlige 
bygg, reiseliv/opplevelse/turisme og nødvendi-
ge arealer til andre offentlige formål. Byggekla-
re tomter/arealer overdras til tomtekjøpere og 
til kommunen. I fremskaffelse av tom-
ter/arealer til boligformål er foretakets pri-
mæroppgave rimelige boliger til førstegangse-
tablerere, barnefamilier og kommunens bolig-
sosiale formål. 
 
Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt 
oppgaven med å utøve kommunens grunneier-
rolle og være pådriver i utvikling og transfor-
masjon av utbyggingsområder, senterområder, 
i byutviklingsaksen og strategisk prioriterte 
konsernprosjekter jf. godkjent kommuneplan 
og sentrumsplan.  
Utviklerrollen som foretaket har innebærer at 
kommunestyret kan gi foretaket oppdrag om å 
selge kommunalt eid bebygd eiendom når den 
har et utbyggingspotensiale, alene eller som 
del av et større område.  
 
Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med 
relevans for formålet enten selv eller i samar-
beid med andre aktører. Hovedprinsippet er at 
foretaket utøver tomteutviklerrollen frem til 
salg av byggeklart areal.  Der plankrav medfø-
rer at felles parkeringsanlegg må oppføres før 
salg, kan foretaket delta i byggingen av anleg-
get. Det skjer i regi av datterselskapet når ut-
byggingsarealer utvikles av selskapet. I områ-
der der foretaket er utvikler alene skjer byg-
ging av felles parkeringsanlegg i regi av eien-
domsenheten i kommunekonsernet. 
 
Innenfor ny kommune sin satsing på reiseliv, 
opplevelse og grønn turisme er foretakets pri-
mæroppgave å utøve kommunens grunneier-
rolle og derigjennom bidra til regulering og 
klargjøring av godkjente områder/arealer for 
utbygging av destinasjoner, tilrettelegging for 
opplevelse og eller grønn turisme. Realise-
ringen av klargjorte områder/arealer tilligger 
kjøper/utvikler og eller forvaltningsenhetene i 
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kommunekonsernet.  Foretaket kan også delta 
i utviklingen f.eks. som aksjonær i felles sel-
skap/partner i formelt samarbeid i tilfeller der 
offentlig engasjement kan styrke gjennomfø-
ringen. Risikovurdering skal fremgå av styrets 
anbefaling til kommunestyret i slike saker.     
 
Der foretaket har aktivitet i kommunegrensen 
med nabokommuner kan det inngås avtaler 
som favner arealer i to eller flere kommuner. 
Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til 
fordel for en helhetlig utvikling i samsvar med 
Regionalplan for Jæren og eller Regionalplan 
for Ryfylke. Initiativet skal skje i forståelse med 
nabokommuner. Engasjement i arealutvikling 
utover kommunegrensen kan kun skje ved 
invitasjon om samarbeid fra kommunestyrer i 
nabokommuner.  
 

2.3.2 Organisering, ledelse og styring 

 

Foretakets organisering 
Kommunestyret er foretakets øverste organ. 
Sandnes tomteselskap KF sitt styre rapporterer 
til kommunestyret. Styret har videredelegert 
myndighet til daglig leder som har ansvaret for 
ledelse og styring av foretakets ansatte og den 
løpende drift. Prosjektlederne i foretaket kan 
leies ut til datterselskaper i funksjonen som 
daglige leder ved behov. Det skal inngås avta-
ler på markedsvilkår for slik utleie.  Fullstendig 
organisasjonskart, se vedlegg 1. 
 
Utviklingen i foretaket viser at hovedtyngden 
av tomte- og arealproduksjonen skjer gjennom 
utbyggingsselskaper i samarbeid med andre 
aktører. Det betyr at foretaket i dag er et kon-
sern. Fullstendig konsernorganisering i foreta-
ket, se vedlegg 2. 
 

Styring av foretaket og dets virksomhet 
Kommunestyret skal utøve en aktiv og forut-
sigbar styring av foretaket med utgangspunkt i 
eierstrategien og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring jf. kommunekonsernets eierpolitis-
ke strategi.  
Én av de viktigste oppgavene for kommunesty-
ret er å velge et styre som har kompetanse, 
erfaring og kapasitet ut ifra foretakets egenart.  
Valgnemda forbereder valg av foretaksstyret.  

Kommunestyret kan fastsette kriterier for 
nemdas arbeid.  
 
Valgnemda skal sikre at det er et lovlig sam-
mensatt styre. Kriteriene bør videre omfatte 
forventinger til kollegiets kompetanse og erfa-
ring innenfor relevante områder for virksom-
heten Sandnes tomteselskap KF driver og de 
behov foretaket har til en hver tid.  
 
Foretakets styre, dets leder og nestleder velges 
av kommunestyret ved konstitueringen av ny 
valgperiode. Funksjonstid er 4 år og følger 
valgperioden jf vedtektene §5.3. dvs. at nyvalgt 
styre tiltrer umiddelbart etter at det er valgt. 
Styret består av 5-8 medlemmer med personli-
ge varamedlemmer, herav 5 politikere og 2 
andre folkevalgte. De fast ansatte i foretaket 
har rett til å velge 1 styremedlem med vara-
medlem. Kommunedirektøren har jf. ny kom-
munelov §9-16 rett til å ha en observatør i 
styret med møte og talerett i styremøtene.  
Ordfører har møte, - tale- og forslagsrett i sty-
remøtene jfr. ny kommunelov§ 6-1   
 
I den løpende styring av foretakets datterselsk-
aper tilligger det foretaksstyret å påse at virk-
somhetene drives på forsvarlig måte og i sam-
svar med lov- og regelverk. De samme krav til 
styresammensetning som kommunestyret har 
for foretaksstyret, skal praktiseres i styringen 
av datterselskaper. Saker av uvanlig art og stor 
betydning i datterselskap skal foretaksstyret 
behandle og fremme for bystyre til endelig 
avgjørelse. Etablering av nye, avvikling av eksi-
terende og oppkjøp/nedsalg av aksjer i datter-
selskaper avgjøres av kommunestyret etter 
innstilling fra foretaksstyret da økonomiske 
konsekvenser og forpliktelser går utover bud-
sjettåret.  
 
Det er styret sitt ansvar å utforme de underlig-
gende mål og strategier for virksomheten jf. 
foretakets vedtekter og eierstrategi samt øko-
nomiplan.  Kommunestyret forventer at styret 
er pådriver for forbedringsarbeid og utvikling 
generelt og gjennom samarbeid med andre 
spesielt. Tiltak som fremmer boligsosial utbyg-
gingspolitikk skal gis et spesielt fokus 
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Meroffentlighetsprinsipper  
Foretaket er omfattet av kravene i offentlig-
hetsloven. Av dette følger blant annet tilgjeng-
eliggjøring på egen nettside av møteplan for 
foretaksstyret, saksdokumenter og protokoller. 
Offentlig postjournal for foretaket skal være 
tilgjengelig fra nettsiden. Styremøter og annen 
møteaktivitet i foretaket skal kunngjøres og 
møtene er åpne hvis ikke annet fremgår av lov- 
eller forskrift i behandlingen av en enkelt sak. 
Det forutsettes at datterselskaper følger be-
stemmelsene i offentlighetsloven § 3 og prakti-
serer meroffentlighet i tråd med lovens § 11.1 
Dokumenter skal i størst mulig grad gjøres lett 
tilgjengelige via foretakets nettside og eller på 
selskapenes egne nettsider. 
 

Etiske retningslinjer  
Det skal være transparente beslutningsproses-
ser i saker som gjelder kommunekonsernet og 
foretaket, og foretaket og dets datterselska-
per. Sandnes kommune sine etiske retningslin-
jer gjelder for foretaket og hele dets virksom-
het. Etiske retningslinjer skal forhindre fore-
komst av uønskede hendelser som svart ar-
beid, sosial dumping eller korrupsjon. 
 

Krav til foretakets samfunnsansvar 
Foretaket og dets datterselskaper forvalter 
betydelige verdier på vegne av fellesskapet og 
bidrar gjennom sin virksomhet til å legge 
grunnlaget for framtidig vekst og utvikling i 
regionen. I dette ligger også oppfølging av den 
boligsosiale handlingsplanen. Foretaket og 
selskapene skal av den grunn være bevisst sitt 
samfunnsansvar. Samfunnsansvaret skal inte-
greres i foretakets strategiarbeid, den løpende 
virksomhetsstyringen og i rapportering. Fore-
taket bør også utarbeide etiske retningslinjer 
tilpasset virksomheten som skjer i dattersel-
skapene. Det tilligger foretaksstyret sitt ansvar 
å påse at disse utarbeides og følge opp de 
etiske retningslinjene brukes. 
 

Krav til egenkontroll og styring 
Det skal være åpenhet knyttet til kommunenes 
eierstyring. Viktig verktøy for å oppnå slik 
åpenhet er egenkontrollansvaret som tilligger 
foretaksstyret. Styret skal påse at foretaket har 
dokumentert delegasjon av fullmakter, regle-

ment for økonomistyring, anskaffelser og risi-
kovurdinger ifm strategiske beslutninger samt 
avvikshåndteringssystem inkl. rapportering og 
oppfølging utover det som følger av konser-
nets reglement og rutiner. Det tilligger videre 
foretaksstyret å påse at tilsvarende krav til 
egenkontroll og styring skjer i datterselskape-
ne.   
 

Krav til eierstyring av datterselskaper 
Eierstyring skal kun utøves gjennom general-
forsamlingen som er selskapets eierorgan. Som 
aksjonær skal eierskapet utøves i tråd med 
vedtekter og aksjonæravtalen, så lenge dette 
er forenelig med relevante lover/forskrifter og 
forpliktelser overfor tredjepart.  
Aksjonærene har rett til å møte i generalfor-
samlingen, enten selv eller ved fullmektig etter 
eget valg. Det er ordfører som representer 
kommunen i generalforsamlingen. Dersom 
ordfører ikke har anledning til å møte, utpeker 
ordfører en fullmektig. Medlemmer og vara-
medlemmer til styret er avskåret fra å opptre 
som fullmektig. På generalforsamlingen har 
hver aksje en stemme. Innkalling og sakspapi-
rer til generalforsamlinger skal sendes ut uten 
ugrunnet opphold senest to uker i forkant av 
møtet.   
 
På vegne av kommunestyret kan foretaksstyret 
ta initiativ til å innkalle samtlige aksjonærer til 
et eiermøte dersom det er behov for en ufor-
mell drøfting av en aktuell sak. Styret i selska-
pet kan ta tilsvarende initiativ. Formålet med 
et eiermøte er å foreta prosessuelle avklaring-
er i aktuelle saker. Eiermøtet har ikke beslut-
ningsmyndighet. På eiermøter skal kommunen 
være representert ved ordfører og rådmann, 
eller ved fullmektig.  
Den enkelte aksjonær kan også ta initiativ til å 
avholde egne kontaktmøter mellom selskapet 
(v/ styreleder og daglig leder) og styret i Sand-
nes tomteselskap KF. Kontaktmøtene avgren-
ses til å gjelde informasjonsutveksling mellom 
partene og bidra til å sette selskapets virksom-
het på dagsorden. 
 

Likebehandling av aksjonærene dattersel-

skaper 
Likebehandling av aksjonærene er et grunnleg-
gende prinsipp i kommunekonsernets eiersty-
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ring.. Foretaksstyre skal påse at datterselska-
pene til enhver tid søker å likebehandle aksjo-
nærene med hensyn til transaksjoner med 
aksjonærer, informasjonstilgang, involvering 
mv. Aksjonærene vil på denne måten i all ho-
vedsak være likeverdige samarbeidspartnere. 
 

Merkevarebygging - profilering 
I kommunekonsernet har kommunestyret ved-

tatt å legge til foretaket å yte årlig tilskudd til 

Blink festivalen. Bykassen bidrar parallelt med 

egeninnsats ifm rigging av arenaen og ulik type 

arrangørstøtte under selve festivalen. Oppga-

vefordeling, økonomisk bidrag og egeninnsats 

videreføres.  Formålet for konsernet er ekstern 

profilering av Sandnes og regionen, som at-

traktivt bo- arbeids,- og næringsområde  samt 

for turisme/ opplevelse. Nye Sandnes vil også 

omfatte etablerte reisemål som Lysefjorden. 

Eventuelle endringer som følge av dette drøf-

tes i konsernet og fastsettes endelig av kom-

munestyret.  

Næringsadresse Nye Sandnes  

Merkevarebygging krever målrettet, systema-

tisk og langsiktig arbeid. Målet er oppnå flere 

nye etableringer og skape grunnlag for utvik-

ling og satsing i eksisterende bedrifter. I verdi-

kjeden er foretakets produkt byggeklare næ-

ringsarealer til ulike kategorier virksomheter. 

Kultur og næring i linjeorganisasjonen yter 

næringsutviklingstjenester, byutvikling og tek-

nisk yter plan-, byggesak og tekniske tjenester 

overfor aktørene. Enhetlig profilering i merke-

varebygging av næringsadressen nye Sandnes 

er vesentlig for å nå målet om flere etable-

ringer, vekst og økt verdiskaping og et mang-

fold av arbeidsplasser. 

Reiseliv, opplevelse, turisme – Nye Sandnes 

Nye Sandnes rår over et bredt spekter av mu-

ligheter både geografisk og med de naturgitte 

forhold. Reiselivsstrategien for Nye Sandnes gir 

rammebetingelsene for foretaket sin innsats 

med utgangspunkt i grunneier- og arealutvikler 

rollen det har i kommunekonsernet. Samar-

beid med Region Stavanger, Reisemål Ryfylke, 

Lysefjorden Utvikling, Stiftelsen Preikestolen 

mv. er nødvendig for at ny kommune skal nå 

målene med reiseliv, opplevelse og turisme 

som et satsingsområde. Målgrupper er bl.a. 

helårsturisme og, familier, men også økt verdi-

skaping i grønn turisme og opplevelser inngår. 

 

2.4 Kommunestyrets produksjonsmål 
og  
resultatkrav 
 

2.4.1 Grunnlaget for kommunestyrets 

forventninger 

Økonomisk utvikling og produksjon 
Siden fusjonen med Sandnes Indre Havn KF i 
2012 og frem til i dag har utviklingen i regn-
skapsmessig resultat variert betydelig per år. 
Dette har sammenheng med tomteporteføljen 
og hvor i produksjonsløpet arealene er. Samti-
dig ser en av fig. 1 nedenfor at fra 2016 har 
konsernresultatet vært betydelig høyere enn 
den rene produksjonen som skjer kun i foreta-
ket. 
 

 
Figur 1 

 
Verdien av prosjektporteføljen i foretaket ut-
gjorde ved utgangen av 2018 om lag 460 mill. 
og salgskalkyler tett opp mot kr 600 mill. Det er 
kontinuerlig fokus på risikoeksponering. De to 
sentrale tiltakene er fullstendig prosjektgjen-
nomgang hvert 3. tertial og forvaltning og sty-
ring av eierskapet i datter- og tilknyttede sels-
kaper. Aksjeandeler i hvert enkelt selskap vur-
deres løpende mht å redusere risikoekspone-
ring. Konsernregnskap pr tertial avlegges til  
foretaksstyret og tre styringsparametere3 bru-

 

3 Lønnsomhet: Resultat i prosent av salgsinntekt. Mål-

tall i/uten produksjon 10% / 0%  

 

35/19 Revidert Eierstrategi.



 
12 

kes.  I tillegg måles resultatene pr selskap på 
utviklingstrend (grønn, gul, rød sone) med 
tilhørende tiltak. 
 

 
Figur 2 

 

Utvikling av verdier i foretaket 
At økende andel av produksjonen skjer i dat-
ter-/tilknyttede selskaper gjør også at eiende-
ler i foretaket som konsern har økt, og er nå 
klart større enn foretakets egne sum eiendeler. 

 
Figur 3 
 

Særskilte forhold 
Kommuneplanen vedtatt i 2019 og strategide-
len av revidert Regionalplan for Jæren legger 
rammene for fremtidig areal- og transportut-
vikling. Fremtidig utvikling skal skje innenfor 
definert byutviklingsakse som innebærer trans-
formasjon og byomforming, og en utvikling av 
mer kombinerte formål. Hovedutfordringen for 
foretaket er at gjennomføringen av slike områ-
der både som grunneier, forslagsstiller av regu-
leringsplan og tomteteknisk opparbeidelse er 
både tids- og kapitalkrevende og forbundet 
med annen type risiko enn det som har vært. 
Tradisjonell feltutvikling vil de nærmeste årene 
skje i de områdene som allerede er under ut-
vikling/i produksjon. Ny kommuneplan har 

 
Soliditet: Egenkapital i prosent av totalkapital (sum 
balanse). Måltall i/uten produksjon 30% / 40%  
Likviditet: Kontantbeholdning minus opptrekk byggelån i 
prosent av lånerammen. Måltall innenfor 80% av ram-
men. 

Stokkeland som nytt område, oppstart ligger 
etter 2028.  
 
Arbeidet med transformasjon, fortetting og 
byomforming krever en annen tilnærming, 
kompetanse og gjennomføringsstrategi. En 
sentral utfordring som er erfart er bl.a. komp-
lekse eiendoms- og interessemessige forhold. 
 
Foretaket har startet opp arbeidet med å lage 
en strategi- og handlingsplan for byutvikling, 
transformasjon og fortetting langs kollektivak-
sene. Den vil bli foretakets strategiske verktøy 
for å løse oppgavene som kommunestyret har 
gitt gjennom de overordnede planene og for å 
nå resultatmålene som er stilt overfor foreta-
ket. 
 

2.4.2 Produksjonsmål 
 
Boligpolitisk 
Foretaket er kommunens virkemiddel til å rea-
lisere samfunnsoppdraget om å fremskaffe 
rimelige boliger til førstegangsetablerere. Fo-
retakets verktøy er foruten målrettet akkvisi-
sjon og samarbeid med andre gjennom utbyg-
gingsselskaper, salgs- og utviklingsmetoden 
prosjektkonkurranse. Det forventes derfor at 
foretaket til enhver tid har en beholdning av 
regulerte byggeklare arealer som muliggjør 
utbud av tomter også i perioder der utbyg-
gingsbransjen har nedgangstider/stillstand. 
Foretaket skal med sin beholdning være kom-
munens korrektiv i marked.     
 

• 40% av utbudet av byggeklare tomter / 
boenheter i nye Sandnes 

• Levering av tomter til boligsosialt formål 
ihht vedtatt ØP (fremdrift, kostnader) 

 
Næringspolitisk 
Kommunestyret forventer at foretaket til en-
hver tid har tilgjengelige, ferdig regulert og 
byggeklart næringsareal innen ulike kategorier, 
men med særskilt vekt på kategori 2 og 3 samt 
arealer godkjent til reiselivsformål, opplevelse 
og grønn turisme i kommuneplan. Den nye 
kommunen vil også forvalte ressurser innenfor 
næringer i blå sektor og byggeråstoffer.  Det 
forventes at foretaket bruker sin grunneierrolle 
aktivt i å få frem for videre utvikling både land-
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baserte arealer til sjøretta næringer, byggerå-
stoff og for kommunens tilrettelegging av 
grønn turisme og opplevelser.  
 

• Kjernevirksomheten er kategori 2 og 3 
arealer, men minst 1 område kategori 1 
skal kunne tilbys aktør med oppstart innen 
1 år enten alene eller i samarbeid med 
andre 

• Ett ferdig utviklet areal i 4 års perioden 
(ØP) for regulering til sjøretta næring som 
kan utvikles når det er kjøper klar 

• Ett ferdig utviklet areal i 8 års perioden (2 x 
ØP) for regulering til reiseliv/ opplevelse/ 
turisme som utvikles når kjøper/utvikler og 
forretningskonsept er klart 

 
Offentlige formål 

• Levering av byggeklare tomter/arealer ihht 
vedtatt ØP (lokalisering, fremdrift og kost-
nader) 

 

2.4.3 Resultatmål 
Foretaket skal gjennom sin virksomhet bidra til 
å realisere kommunens mål om å 
gjennomføre vedtatt kommuneplan og KDP-
sentrum og reguleringsplaner for lokalsentre-
ne. Resultatoppnåelsen innebærer blant annet: 

• Tilstrekkelig kapital og kapasitet 

• Være aktiv på akkvisisjon i transforma-
sjonsareal 

• Aktiv rolle på regulering av byomfor-
mingsarealer 

• Den foretrukne samarbeidspartner 

• Aktivt søke samarbeidspartnere om utvik-
lingen av enkeltområder, markedsmessig, 
og med profesjonelle utbyggere mv 

• Samarbeid fra prosjektering til ferdig-
stillelse 

 
Finansielle mål 
Foretaket skal økonomisk styre sin virksomhet 
slik at ansvarlig lån og konsernoppdrag til by-
kassen betjenes i samsvar med den til en hver 
tid vedtatte økonomiplan. 
 
Kommunestyrets finansielle måltall for foreta-
kets virksomhet fra og med regnskapsåret 2020 
og ut økonomiplanperioden er: 

• Lønnsomhet: Årlig resultat på min. 10% 
etter finanstransaksjoner 

• Likviditet: Til enhver tid ha kontantbehold-
ning som er kr 100 mill større enn summen 
av neste 2 års forventede utbetalinger, fra-
trukket 30% av forventede innbetalinger. 
Måltallet for perioden er kr 100 mill. 

• Soliditet: Egenkapitalandel på min. 45% 
 
Med grunnlag i samfunnsoppdraget om frem-
skaffelse av rimelige boliger og prinsippet om å 
være selvfinansierende over tid er nøkternhet 
og realisme sentrale beslutningskriterier for 
vurderinger av risiko og økonomisk styring i 
foretaket. Av dette følger at langsiktig mål er 
lønnsomhet på min. 15%. Revidert kommune-
plan legger premisser for foretakets virksom-
het. Derfor skal de økonomiske måltallene tas 
opp til vurdering i det året revidert kommune-
plan er godkjent.  Eventuelle justeringer får 
virkning for den kommende 4-årige økonomi-
plan. Nye bestemmelser mv. som griper inn i 
foretakets pågående prosjekter vil med dette 
få nødvendig økonomisk vurdering og de fi-
nansielle måltallene bygger på realistiske for-
utsetninger.   
 
- Omstillings- og endringsfokus 
Kommunestyret forventer at foretaket aktivt 
utvikler løsninger innfor sitt formål som bidrar 
til kostnadseffektivitet i kommunekonsernet og 
i sine leveranser av byggeklare tomter/arealer i 
markedet. Utvikling av prosjektkonkurranse 
modellen inngår i dette. Samfunnsutvikleran-
svaret forventes ivaretatt bl.a. gjennom akkvi-
sisjon og utvikling av arealer i tråd med nasjo-
nal klimapolitikk, tilrettelegging for utvikling av 
næringer i samsvar med behovene i grønt skif-
te mv. Det er styrets ansvar å sette nødvendige 
mål for at foretaket administrativt har nødven-
dig kompetanse, kapasitet mv. til å drive nød-
vendig omstilling. Nivå for kapasitet og ressur-
ser fremmes for kommunestyret i årlig øko-
nomiplan.   
 
- Pådriverrollen 
Foretaket forventes å drive aktivt strategisk 
utviklingsarbeid som bygger opp om kjerne-
virksomheten, og skaper økt omstilling og 
demper risiko på lang sikt. Innsatsen må sikre 
samfunnsøkonomisk og samfunnsutviklings-
messig bærekraftige løsninger som bidrar til å 
realisere kommuneplanen, KDP sentrum og 
regionalplanens målsettinger.  I pådriverrollen 
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ligger at arbeidet også kan skje i samarbeid 
med andre gjennom samarbeidsavtaler og eller 
selskaper.    
 

2.5  Kapitalstruktur og avkastningskrav 
 

2.5.1 Økonomisk fundament 
Eierkrav er at økonomisk styring skal være 
langsiktig og økonomisk bærekraftig. Kjerne-
virksomhet skal ligge i bunn for videreutvikling  
gjeldsutviklingen og øvrige forpliktelser som 
foretaket påtar seg.  
 
Foretaket er opprettet med grunnlag i å være 
selvfinansierende over tid. Med det menes at 
bykassen ikke yter årlige tilskudd til foretaket 
og det budsjetteres ikke med årlig overføring 
fra foretakets overskudd til bykassen. Situasjo-
ner med underskudd overstyres av bestem-
melser i lov- og regelverk og må i slike tilfeller 
følges. Økonomiske oppgjør av konsern-
oppdrag følges opp særskilt i samsvar med 
prinsippene om nettooppgjør av inntek-
ter/utgifter og slik det er nærmere definert i 
det enkelte oppdraget/økonomiplanvedtaket. 
 
Foretaket kan ihht kommuneloven ikke ta opp 
lån. Låneopptak skal føres opp i økonomiplan 
og tas opp av bykassen. Foretaket kan benytte 
bykassens trekkrettighet på kassakreditt ved 
likviditetsmessige behov gjennom budsjettåret. 
Rammen fastsettes av kommunestyret i øko-
nomiplanvedtaket etter innstilling fra foretaks-
styret. 
 
Ansvarlig lån og øvrige transaksjoner mellom 
foretaket og bykassen skal føres opp i foreta-
kets og bykassen økonomiplan. Dette gjelder 
også budsjettering av konsernoppdrag. Bud-
sjetteringen skal føres opp etter bruttoprinsip-
pet. 
 
Finansforvaltningen utøves sentralt i kommu-
nekonsernet. Dette omfatter både plasseringer 
av overskuddslikviditet, låne- og bankavtaler. 
Foretaket skal avgi årlig ramme for den dispo-
nible likvideten som kan inngå i felles finans-
forvaltning. Nivået fastsettes utfra dokumen-
tert vurdering av likviditetsbehov og risiko for 
budsjettåret. Eventuelle justeringer foretas ifm 
perioderapporteringen.   

2.5.2 Avkastningskrav  
Kommunestyret stiller ikke et eksplisitt avkast-
ningskrav overfor foretaket, utover overholdel-
sen av forpliktelsene som fremgår av ansvarlig 
lån med årlig betaling av avdrag og rente NI-
BOR pluss 3% og leveranse på de tre økono-
miske måltallene. 
 
Foretaket som konsern skal overfor sine datter-
selskaper/tilknyttede selskaper utøve en an-
svarlig utbyttepolitikk i samsvar med kommu-
nens eierpolitiske strategi. 
 
Det betyr: 
- Ikke utnytte datterselskapene til fordel for 

egen inntjening på bekostning av målet om 
rimelige bolig 

- 10% resultat til sluttoppgjør i datterselska-
pene er grunnlag for utdeling av utbytte 

- Utbytte tas underveis når det vurderes 
som forsvarlig. Dvs av banken og styret i 
fellesskap. Det skal ikke bygges opp unødig 
kapital i et datterselskap. Det skal ikke dri-
ves skatteplanlegging i datterselskapene. 

- Unntak fra utbyttekrav i datterselskaper er 
SIAS4. SIAS er et gjennomføringsselskap der 
utgifter finansieres utelukkende av tilsva-
rende refusjonsinntekter. Selskapet er 
etablert med forutsetning om å overtid gå i 
balanse. 

 

2.5.3 Konsernbidrag 
Kommunestyret yter som hovedregel ikke kon-
sernbidrag til foretaket. I særskilte tilfeller som 
f.eks. ved årsregnskapsmessig underskudd i 
bykassen eller i foretaket kan behovet oppstå. 
Det skal da løses i samsvar med lov- og regel-
verk. 
 
Foretaket yter ikke eller henter ikke konsernbi-
drag til datterselskaper. I helt spesielle tilfeller 
f.eks. i alternativvurdering til en konkurs i et 
datterselskap kan det være finansielt og pro-
duksjonsmessig aktuelt. Løsninger skal da skje i 
samsvar med lov- og regelverk og for aksjonæ-
ren Sandnes kommune fattes vedtaket av 
kommunestyret etter innstilling av foretakssty-
ret.  

 
4 SIAS: Sandnes indre havn Infrastrukturselskap AS 
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2.6 Endring av foretakets portefølje 
 
Fusjon 
Myndigheten i kommunekonsernet til å beslut-
te fusjon av to eller flere kommunale foretak 
tilligger kommunestyret selv. Før slik beslut-
ning tas, skal det foreligge en konsekvensvur-
dering (økonomi, produksjon, forholdet til 
ansatte mv). og uttalelse fra berørte foretaks-
styrer. 
Det skal utarbeides et fullstendig avviklings-
regnskap inkl. balanse for hvert av foretakene 
som grunnlag for fusjonen. Denne oppgaven 
tilligger normalt foretaksstyret å utføre og avgi. 
For ansatte i berørte kommunale foretak gjel-
der reglene i konsernets omstillingsavtale samt 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
 
Fisjon 
For fisjon av deler av foretakets virksomhet, 
enten til et nytt kommunalt foretak eller til 
tjenesteområde i linjeorganisasjonen gjelder 
samme reglene om beslutning og gjennomfø-
ring som for fusjon, innenfor kommunekon-
sernet. 
 

2.7 Avvikling av foretaket 
Myndigheten i kommunekonsernet til å beslut-
te avvikling av kommunalt foretak tilligger 
kommunestyret selv. Før slik beslutning tas, 
skal det foreligge en konsekvensvurdering 
(økonomi, produksjon, forholdet til ansatte 
mv). og uttalelse fra foretaksstyret. 
Kommunestyret oppnevner avviklingsstyret, 
som fortrinnsvis bør være det sittende styret 
da det innehar kompetansen til å forestå avvik-
ling av virksomheten på effektiv og ordentlig 
måte. Jf. lovens bestemmelser skal avviklings-
styret utarbeide og avlegge et fullstendig og 
revidert avviklingsregnskap inkl. balanse samt 
avviklingsberetning. Kommunestyret fastsetter 
endelig avviklingsregnskap. Foretaksstyret 
plikter å melde foretaket inn til sletting. Gjen-
stående eiendeler og gjeld, og øvrige aktiva fra 
foretaket tillegges bykassen.   
For ansatte i foretaket gjelder reglene i kon-
sernets omstillingsavtale samt arbeidsmiljølo-
vens bestemmelser.  
 
 

 

Vedlegg 
1) Organisasjonskart - Sandnes tomteselskap 

KF, datert 31.12.2018 

2) Oversikt – konsernet Sandes tomteselskap 

KF med underliggende datter- og tilknyt-

tedeselskaper pr 31.12.2018 

3) Linker til viktigste lov- og regelverkshen-
visninger  

4) Linker til overordnede reglement Sandnes 
kommune 
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Pr 31.12.2018 

Daglig leder

100%

Prosjektleder

100%

Prosjektleder 

100%

Prosjektleder

100%

Prosjektleder 

100%

Prosjektleder 

100%

Økonomisjef

100% 

Kontorleder

100%
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Vedtekter for Sandnes tomteselskap KF 
vedtatt av Sandnes bystyre 09.09.2008, justert den 17.11.2009, 18.12.2012 og 18.06.2013. 

§ 1  Navn og forretningskontor 

a. Foretakets navn er Sandnes tomteselskap KF.

b. Foretakets forretningskontor er i Sandnes kommune.

§ 2 Formål 

a. Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet

gjennom å anskaffe og tilrettelegge byggeklare tomter/arealer i Sandnes kommune

for bolig-, nærings- og offentlige formålog overdra disse til kjøpere og til

kommunen. Arealer til bruk innenfor reiseliv/turisme, landbasert areal for sjøretta

næring og byggeråstoffer inngår i formålet.

b. I tilfeller der foretaket allerede har aktivitet i kommunegrensen med nabo-

kommuner kan foretaket inngå opsjonsavtaler som favner arealer i to eller flere

kommuner. Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til fordel for en helhetlig

utvikling i samsvar med Regionalplan for Jæren og Regionalplan for Ryfylke.

Initiativet skal skje i forståelse med nabokommuner, og engasjementet utløses ved

invitasjon om samarbeid fra nabokommuner. (tilføyelse ihht BS vedtak 17.11.2009)

c. Der kommune er vertskommune for nasjonale, regionale/fylkeskommunale og

eller interkommunale formål har fortaket ansvar for å fremskaffe tomter/arealer til

formålene.

d. Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt oppgaven med å være kommunens

aktør og pådriver i utviklingen av senterområder og strategisk prioriterte

konsernprosjekter i sentrumsutviklingen, særlig fokus har betydningen av å utøve

grunneierrollen i konsernet.

e. Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller

i samarbeid med andre selskaper.

f. Foretaket kan danne datterselskaper når dette er hensiktsmessig løsning for

formålet med virksomheten.

§ 3 Ansvarsforhold 

a. Foretaket er opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.

september 1992 nr.102 med tilhørende forskrifter

b. Foretaket er ikke eget rettsubjekt.

c. Arbeidsgiveransvaret tilligger Sandnes kommune.

d. Foretaket opptrer på vegne av Sandnes kommune og innenfor den til enhver tid

delegerte myndighet og økonomiske ramme som er gitt av Sandnes

kommunestyre.

§ 4 Styrende organer 

Foretakets styrende organer er kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 

myndighet til styret jf. KL bestemmelser, og til formannskapet hva gjelder styring og 

rapportering av foretakets virksomhet. 

§ 5 Kommunestyret 

1. Kommunestyret skal hvert år:
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a) behandle foretakets økonomiplan og årsberetningen ihht. de frister som følger 

av kommuneloven med forskrifter. 

b) etter hhv. 30.4 og 31.8 behandle perioderapport og budsjettjusteringer for 

budsjettåret jfr. økonomireglementet. 

c) behandle foretakets strategirapport om utviklingen hittil i år og fremtidsutsikter 

de neste 3-4 årene, som skal fremgå av foretakets forslag til økonomiplan. 

 

2.  Øvrige saker behandles ihht bestemmelser som fremgår av lovgivning, herunder  

                særlover og delegert myndighet innenfor foretakets virksomhetsområde. 

 

3.  Kommunestyret velger foretakets styre, dets leder og nesteleder. 

 

     Valgperioden for styremedlemmer følger kommunestyreperioden, når ikke  

     annet følger av lov og forskrift.  

     Valgperioden går frem til og med dato når nytt styre er valgt i forbindelse med  

     konstitueringen av ny kommunestyreperiode.  

 

Den kommunale valgnemnda innstiller til bystyret på samlet styre, både 

medlemmer og varamedlemmer. 

 

4. Oppdrag om konsernprosjekter som foretaket utfører vedtas av kommunestyret i 

økonomiplan, unntaksvis i sakene om perioderapport gjennom budsjettåret. Krav 

til økonomistyring og rapportering av konsernoppdragene til kommunestyret følger 

reglene i økonomireglementet for Sandnes kommune. 

 

§ 6  Styret 

 

Foretaksstyret består av 5-8 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges 

av Sandnes Bystyre. Styret sammensettes av 5 direkte folkevalgte og 2 indirekte 

folkevalgte, samt 1 representant fra de ansatte. Eventuelt 4 (3) direkte folkevalgte og 2 

indirekte folkevalgte, samt 1 representant fra de ansatte, når slik representasjon kreves, 

jf. kommunelovens §9-6.  

 

§7 Styrets myndighet 

 

a. Styret skal lede foretaket i samsvar med foretakets vedtekter, de økonomiske 

rammer, retningslinjer, og delegert myndighet vedtatt av Sandnes kommunestyre, 

samt eierstrategien overfor foretaket. For øvrig følger den myndighet som er 

fastsatt i ny kommunelov og særlovgivning med relevans for foretaket.  

b. Styret skal utvikle og utarbeide planer for foretakets virksomhet i samsvar med 

vedtektenes § 2 og sørge for en forsvarlig organisering og forvaltning av 

tomteforetaket. Herunder påse at foretaket har dokumenterte rutiner mht reglene 

for anskaffelser, merverdiavgift, likviditets- og risikostyring, HMS ansvar i 

operative enheter mv. 

c. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

d. Styrets har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser 

i personalsaker slik det er definert i til enhver tid gjeldende økonomireglement og 

arbeidsgiverpolitiske strategi i kommunekonsernet. 

e. Styret utøver kommunens aksjonærrolle hva gjelder styring av den løpende driften 

i foretakets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det tilligger styrets ansvar å 

påse at eierstyring, finansiell risiko, etiske- og samfunnsmessige hensyn blir 
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betryggende sikret gjennom en aktiv konsernstyring av foretakets totale 

virksomhet. 

f. Det tilligger styrets ansvar å påse at konsernoppdrag gitt av kommunestyret følges 

opp på betryggende måte og at rapportering underveis skjer til kommunestyret i 

tråd med perioderapporteringene. 

 

§ 8  Styrets møter 

 

a. Styremøter skal avholdes i henhold til bestemmelsene i ny kommunelov §--9. 

b. Reglene om fjernmøter gjelder for styrets møter jf. ny kommunelov §11-7.   

c. Møtene holdes for åpne dører. Ny kommunelov§11-10 om habilitet skal følges ved 

behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder Offentleglova og 

Forvaltningslovens bestemmelser. (tilføyelse ihht. BS vedtak 17.11.2009) 

d. Rådmannen, personlig eller ved en av sine medarbeidere, og ordfører har møte-  

og tale rett jf. ny kommunelov §9-16, mens ordfører har møte-, tale- og forslagsrett 

i styremøtene jf. ny kommunelov §6-1. 

 

§ 9  Daglig leder 

 

a. Foretaket skal ha en daglig lede som ansettes av styret. 

b. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og er direkte underordnet 

styret og skal følge de instrukser og pålegg som styret gir.  

c. Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og 

forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte og har 

internkontrollansvaret jf ny kommunelov §9-13. 

d. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig 

art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det 

enkelte tilfelle har gitt myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes 

uten vesentlig ulempe for foretaket eller for Sandnes kommune som helhet. Styret 

skal i så tilfelle snarest mulig underrettes om saken. 

e. Daglig leder er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets 

behandling. Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i 

enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 

f. De alminnelige reglene om habilitet jf. Forvaltningsloven og Offentleglova gjelder 

for daglig leders virke både i foretaket og mellom foretaket og datter-/tilknyttede 

selskaper. 

 

§10 Forholdet til rådmannen 

 

a. Rådmannen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller  

omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen kan likevel 

instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til 

kommunestyret har behandlet saken. 

b. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret skal 

rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Uttalelsen skal legges 

frem for styret ved dets behandling av saken jf. ny kommunelov §9-16. 

  

§11  Representasjon og fullmakter 

 

Styret, eller styreleder ved fullmakt, representerer foretaket utad i saker som faller  

innenfor foretakets formål. Daglig leder representerer foretaket utad innenfor saker 

som faller innenfor dennes delegerte fullmakter. 
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Styret godkjenner avtaler på vegne av kommunen, innenfor foretakets formål når den 

er i samsvar med kommunestyrets vedtatt budsjett og økonomiplan. Avtaler som 

forplikter utover dette, er av prinsipiell betydning og eller av uvanlig art skal fremmes 

til kommunestyret for endelig avgjørelse. 

 

Avtaler og transaksjoner mellom foretaket og dets datter- og tilknyttede selskaper, som 

faller inn under daglig leders delegerte fullmakter skal godkjennes av styreleder eller 

den styret har bemyndiget, når daglig leder innehar styrefunksjon i det samme 

selskapet foretaket inngår avtale med. 

 

Den rettslige søksmålskompetansen er jf. ny kommunelov §6-1 lagt til ordfører og kan 

ikke delegeres. 

 

 

§ 12  Budsjett og økonomiplan, regnskap, risikostyring og revisjon 

 

a. Foretaket er pålagt å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for virksomheten ihht. 

ny kommunelovs bestemmelser med tilhørende forskrifter. Styrets forslag til 

økonomiplan og årsbudsjett fremmes for formannskapet og godkjennes endelig av 

kommunestyret.  

b. Styret har plikt til å påse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket. 

c. All finansforvaltning utøves sentral i kommunekonsernet. Styret skal sørge for at 

foretaket har nødvendige rutiner for at likviditetsvurderinger fra foretaket ligger 

som en del av underlaget til finansforvaltningen. 

d. Konsernprosjekter som kommunestyret vedtar å gi foretaket i oppdrag å utføre skal 

ha en fast økonomisk ramme og prinsipp for hvordan sluttoppgjøret skal foretas. 

Ettårige oppdrag skal avsluttes med endelig økonomisk oppgjør innenfor 

budsjettåret. Oppdrag som går over to eller flere år, foretas det deloppgjør av 

underveis i perioderapportene når finansieringen ligger i kommunekassen. 

e. Mellom kommunekassen og tomteforetaket ytes ikke konsernbidrag, så fremt ikke 

loven krever det. Tilsvarende gjelder også mellom foretaket og dets 

datterselskaper/ tilknyttede selskaper. 

f. Tomteforetaket skal være selvfinansierende over tid, følgelig skal ikke bykassen 

stille utbytteforventninger overfor foretaket. I datterselskaper/tilknytta selskaper 

skal det utøves en forsvarlig utbyttepolitikk underveis i selskapets levetid. Dette 

begrunnet i målet om fremskaffelse av rimelige boliger. Aksjonæren har dog en 

forventning om i størrelsesorden 10% avkastning på investert kapital.  

g. Styret har etter ny kommunelov plikt til å påse at kravene til risikostyring i 

foretaket er sikret, herunder at budsjett og økonomiplan omfatter alle forpliktelser 

og avtaler. Kravene til risikostyring gjelder også for konsernkonsolideringen som 

skjer i foretaket og i styringen av de enkelte datter-/tilknyttede selskap 

 

§13 Låneopptak 

 Foretaket kan gjennom sitt forslag til økonomiplan foreslå låneopptak. Rammen og  

betingelser fastsettes av bystyret. 

 

Foretaket skal i slike tilfeller fremme et helhetlig forslag som viser foretakets 

økonomiske evne til å betjene låneopptaket selv. 
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§14 Konsernstyring i foretaket 

 

a. Styret har ansvaret for at foretaket har dokumenterte rutiner for egen 

konsernoppfølging, styring og rapportering. Det skal avlegges tertialvis økonomisk    

konsernrapport hvor min. utviklingstrender, risiko og prognoser for økonomisk 

resultat fremgår. Handlingsplikten som aksjonær skal følges opp overfor 

datterselskaper/ tilknyttede selskaper hvor resultater og utviklingstrend krever det. 

Handlinger som går utover budsjettåret og som innebærer forpliktelser for kommunen 

må fremlegges kommunestyret for avgjørelse før tiltakene kan iverksettes.  

 

b. Oppkjøp/nedsalg av aksjer, avvikling og etablering av nye datterselskaper samt saker  

om kapitalisering av selskaper skal behandles av foretaksstyret, og innstillingen  

fremmes deretter for kommunestyret til endelig avgjørelse hos aksjonæren Sandnes  

kommune.  

 

       c. Styret skal påse at en hver avtale som inngås mellom foretaket og et  

datterselskap/tilknyttet selskap skjer på betryggende armlengdes avstand og på 

forretningsmessige vilkår i samsvar med lov og forskrifter. Nødvendig tredjeparts 

vurdering forestås fortrinnsvis av selskapet og foretakets revisorer, 

 

§15 Endringer av vedtektene 

 Endringer av disse vedtektene kan kun vedtas av Sandnes kommunestyre. 

 

Styret skal gis anledning til å uttale seg om forslag til endringer av vedtektene før 

disse fremmes for behandling i kommunestyret. 

 

§15 Oppløsning 

 Kommunestyret kan beslutte å oppløse foretaket Sandnes tomteselskap KF. 

Hovedregelen er at sittende styre oppnevnes som avviklingsstyre. Styret plikter å 

melde fra om oppløsning til Foretaksregisteret Når endelig revidert 

avviklingsregnskap og avviklingsberetning er fastsatt av kommunestyret.  
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Vedtekter for Sandnes tomteselskap KF 
vedtatt av Sandnes bystyre 09.09.2008, justert den 17.11.2009, 18.12.2012 og 18.06.2013. 

§ 1  Navn og forretningskontor 

a. Foretakets navn er Sandnes tomteselskap KF.

b. Foretakets forretningskontor er i Sandnes kommune.

§ 2 Formål 

a. Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet

gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer fram til byggeklare tomter/arealer i

Sandnes kommune for bolig-, nærings- og offentlige byggformål, samt dertil

nødvendige arealer til andre offentlige formål, og overdra disse til tomtekjøpere og

til kommunen. Arealer til bruk innenfor reiseliv/turisme, landbasert areal for

sjøretta næring og byggeråstoffer inngår i formålet.

b. I tilfeller der foretaket allerede har aktivitet i kommunegrensen med nabo-

kommuner kan foretaket inngå opsjonsavtaler som favner arealer i to eller flere

kommuner. Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til fordel for en helhetlig

utvikling i samsvar med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Regionalplan

for Jæren og Regionalplan for Ryfylke. Initiativet skal skje i forståelse med

nabokommuner, og engasjementet utløses ved invitasjon om samarbeid fra

nabokommuner. (tilføyelse ihht BS vedtak 17.11.2009)

c. 
d. Der kommune er vertskommune for nasjonale, regionale/fylkeskommunale og

eller interkommunale formål har fortaket ansvar for å fremskaffe tomter/arealer til 

formålene. 

c.e. Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt  oppgaven med å være kommunens

aktør og pådriver i utviklingen av senterområder og strategisk prioriterte

konsernprosjekter  i sentrumsutviklingen, særlig fokus har betydningen av å utøve 

grunneierrollen i konsernet. 

d.f. Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller

i samarbeid med andre selskaper.

e.g. Foretaket kan danne datterselskaper når dette er hensiktsmessig løsning for

formålet med virksomheten.

§ 3 Ansvarsforhold 

a. Foretaket er opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.

september 1992 nr.102 med tilhørende forskrifter

b. Foretaket er ikke eget rettsubjekt.

c. Arbeidsgiveransvaret tilligger Sandnes kommune.

d. Foretaket opptrer på vegne av Sandnes kommune og innenfor den til enhver tid

delegerte myndighet og økonomiske ramme som er gitt av Sandnes

bystyrekommunestyre.

§ 4 Styrende organer 

Foretakets styrende organer skal væreer bystyretkommunestyret, eller det organ som 

bystyret delegerer myndigheten til, og styret.Kommunestyret kan delegere myndighet 

til styret jf. KL bestemmelser, og til formannskapet hva gjelder styring og rapportering 

av fortakets virksomhet. 
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§ 5 Bystyret Kommunestyret  

 

1. Bystyret Kommunestyret skal hvert år: 

a) behandle foretakets økonomiplan og årsberetningen ihht. de frister som følger 

av kommuneloven med forskrifter. 

b) i september behandle foretakets strategirapport om utviklingen hittil i år og 

fremtidsutsikter de neste 3-4 årene. 

b) etter hhv. 30.4 og 31.8 behandle perioderapport og budsjettjusteringer for 

budsjettåret jfr. økonomireglementet. 

c) behandle foretakets strategirapport om utviklingen hittil i år og fremtidsutsikter 

de neste 3-4 årene, som skal fremgå av fortakets forslag til økonomiplan. 

 

2.  Øvrige saker behandles ihht bestemmelser som fremgår av lovgivning, herunder  

                særlover og delegert myndighet innenfor foretakets virksomhetsområde. 

 

3.  Bystyret Kommunestyret velger foretakets styre, dets leder og nesteleder. 

 

     Valgperioden for styremedlemmer følger kommunestyreperioden, når ikke  

     annet følger av lov og forskrift.  

     Valgperioden går frem til og med dato når nytt styre er valgt i forbindelse med  

     konstitueringen av ny kommunestyreperiode.  

 

Den kommunale valgnemda innstiller til bystyret på samlet styre, med både de 

folkevalgte og eksterne medlemmer og varamedlemmer til styret. 

 

4. Oppdrag om konsernprosjekter som foretaket utfører vedtas av kommunetyet i 

økonomiplan, unntaksvis i sakene om perioderapport gjennom budsjettåret. Krav 

til økonomistyring og rapportering av konsernoppdragene til kommunestyret følger 

reglene i økonomireglementet for Sandnes kommune. 

 

§ 6  Styret 

 

Foretaksstyret består av 5-8 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges 

av Sandnes Bystyre. Styret sammensettes av 5 representanter fra dedirekte folkevalgte 

og 2 eksterne representanterindirekte folkevalgte, samt 1 representant fra de ansatte. 

Eventuelt 4 (3) direktefolkevalgte og 2 indirekte folkevalte eksterne, samt 1 

representant fra de ansatte, når slik representasjon kreves, jf. kommunelovens §65 9-6. 

nr.3. (endring ihht BS vedtak 18.12.2012) 

 

§7 Styrets myndighet 

 

a. Styret skal lede foretaket i samsvar med foretakets vedtekter, de økonomiske 

rammer, retningslinjer, og delegert myndighet vedtatt av Sandnes 

bystyrekommunestyre, samt eierstrategien overfor foretaket. For øvrig følger den 

myndighet som er fastsatt i ny kommuneloven og særlovgivning med relevans for 

foretaket.  

b. Styret skal utvikle og utarbeide planer for foretakets virksomhet i samsvar med 

vedtektenes § 2 og sørge for en forsvarlig organisering og forvaltning av 

tomteforetaket. Herunder påse at foretaket har dokumenterte rutiner mht reglene 

for anskaffelser, merverdiavgift, finanslikviditets- og risikostyring,  HMS ansvar i 

operative enheter mv. 
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c. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

d. Styrets har myndighet omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger 

og til å treffe avgjørelser i personalsaker slik det er definert i til enhver tid 

gjeldende økonomireglement og arbeidsgiverpolitiske strategi i 

kommunekonsernet. 

e. Styret utøver kommunens aksjonærrolle hva gjelder styring av den løpende driften 

i foretakets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det tilligger styrets ansvar å 

påse at eierstyring, finansiell risiko, etiske- og samfunnsmessige hensyn blir 

betryggende sikret gjennom en aktiv konsernstyring av foretakets totale 

virksomhet. 

d.f. Det tilligger styrets ansvar å påse at konsernoppdrag gitt av kommunestyret følges 

opp på betryggende måte og at rapportering underveis skjer til kommunestyret i 

tråd med perioderapporteringene. 

 

§ 8  Styrets møter 

 

a. Styremøter skal avholdes i henhold til bestemmelsene i ny kommunelovens §68--

9. 

a.b. Reglene om fjernmøter gjelder for styrets møter jf. ny kommunelov §11-7.   

b.c. Møtene holdes for åpne dører. Ny Kkommunelovens§11-10 bestemmelser om 

habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder 

Offentleglova og Forvaltningslovens bestemmelser. (tilføyelse ihht. BS vedtak 

17.11.2009) 
c.d. Rådmannen, personlig eller ved en av sine medarbeidere, og ordfører har møte-  

og tale rett jf. ny kommunelov §9-16, mens ordfører har møte-, tale- og forslagsrett 

i styremøtene jfr. hhv. Kommunelovens § 23 nr 3 og § 9 nr 4 jf. ny kommunelov 

§6-1.. 

 

§ 9  Daglig leder 

 

a. Foretaket skal ha en daglig lede som ansettes av styret. 

b. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og er direkte underordnet 

styret og skal følge de instrukser og pålegg som styret gir.  

c. Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og 

forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte og har 

internkontrollansvaret jf ny kommunelov §9-13. 

d. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig 

art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det 

enkelte tilfelle har gitt myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes 

uten vesentlig ulempe for foretaket eller for Sandnes kommune som helhet. Styret 

skal i så tilfelle snarest mulig underrettes om saken. 

e. Daglig leder er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets 

behandling. Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i 

enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 

e.f. De alminnelige reglene om habilitet jf. Forvaltningsloven og Offentleglova gjelder 

for daglig leders virke både i foretaket og mellom foretaket og datter-/tilknyttede 

selskaper. 

 

§10 Forholdet til rådmannen 

 

a. Rådmannen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller  
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omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen kan likevel 

instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til bystyret 

kommunestyret har behandlet saken. 

b. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av bystyret kommunestyret skal 

rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Rådmannens uUttalelsen 

skal legges frem for styret ved dets behandling av saken jf. ny kommunelov §9-16. 

  

§11  Representasjon og fullmakter 

 

Styret, eller styreleder daglig leder etterved fullmakt fra styret,  representerer foretaket 

utad i saker som faller og inngår avtaler på vegne av kommunen innenfor foretakets 

formål. Daglig leder representerer foretaket utad innenfor saker som faller innenfor 

dennes delegerte fullmakter. 

 

Styret godkjenner avtaler på vegne av kommunen, innenfor foretakets formål når den 

er i samsvar med kommunestyrets vedtatt budsjett og økonomiplan. Avtaler som 

forplikter utover dette, er av prinsipiell betydning og eller av uvanlig art skal fremmes 

til kommunestyret for endelig avgjørelse. 

 

Avtaler og transaksjoner mellom foretaket og dets datter- og tilknyttede selskaper, som 

faller inn under daglig leders delegerte fullmakter skal godkjennes av styreleder eller 

den styret har bemyndiget, når daglig leder innehar styrefunksjon i det samme 

selskapet foretaket inngår avtale med. 

 

Den rettslige søksmålskompetansen er jf. ny kommunelove §6-1 lagt til ordføer og kan 

ikke delegeres. 

 

Daglig leder representerer foretaket utad innenfor saker som faller innenfor daglig 

leders myndighet. 

 

§ 12  Budsjett og økonomiplan, regnskap, risikostyring og revisjon 

 

a. Foretaket er pålagt å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for virksomheten ihht. 

ny kommunelovs bestemmelser med tilhørende forskrifter. Styrets forslag til 

økonomiplan og årsbudsjett fremmes for formannskapet og godkjennes endelig av 

kommunestyret.av bystyret.  

b. Styret har plikt til å påse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket. 

c. All finansforvaltning utøves sentral i kommunekonsernet. Styret skal sørge for at 

foretaket har nødvendige rutiner for at likviditetsvurderinger fra foretaket ligger 

som en del av underlaget til finansforvaltningen. 

d. Konsernprosjekter som kommunestyret vedtar å gi foretaket i oppdrag å utføre skal 

ha en fast økonomisk ramme og prinsipp for hvordan sluttoppgjøret skal foretas. 

Ettårige oppdrag skal avsluttes med endelig økonomisk oppgjør innenfor 

budsjettåret. Oppdrag som går over to eller flere år, foretas det deloppgjør av 

underveis i perioderapportene når finansieringen ligger i kommunekassen. 

e. Mellom kommunekassen og tomteforetaket ytes ikke konsernbidrag, så fremt ikke 

loven krever det. Tilsvarende gjelder også mellom foretaket og dets 

datterselskaper/ tilknyttede selskaper. 

f. Tomteforetaket skal være selvfinansierende over tid, følgelig skal ikke bykassen 

stille utbytteforventninger overfor foretaket. I datterselskaper/tilknytta selskaper 

skal det utøves en forsvarlig utbyttepolitikk underveis i selskapets levetid. Dette 

35/19 Revidert Eierstrategi.



Forslag til ajourførte vedtekter, av 28.11.2019      

  Side 5 av 5 

begrunnet i målet om fremskaffelse av rimelige boliger. Aksjonæren har dog en 

forventning om i størrelsesorden 10% avkastning på investert kapital.  

b.g.Styret har etter ny kommunelov plikt til å påse at kravene til risikostyring i 

foretaket er sikret, herunder at budsjett og økonomiplan omfatter alle forpliktelser 

og avtaler. Kravene til risikostyring gjelder også for konsernkonsolideringen som 

skjer i foretaket og i styringen av de enkelte datter-/tilknyttede selskap 

 

§13 Låneopptak 

 Foretaket kan gjennom sitt forslag til økonomiplan foreslå låneopptak. Rammen og  

betingelser fastsettes av bystyret. 

 

Foretaket skal i slike tilfeller fremme et helhetlig forslag som viser foretakets 

økonomiske evne til å betjene låneopptaket selv. 

 

§14 Konsernstyring i foretaket 

 

a.  Styret har ansvaret for at foretaket har dokumenterte rutiner for egen 

konsernoppfølging, styring og rapportering. Det skal avlegges tertialvis økonomisk 

konsernrapport hvor min. utviklingstrender, risiko og prognoser for økonomisk 

resultat fremgår. Handlingsplikten som aksjonær skal følges opp overfor 

datterselskaper/ tilknyttede selskaper hvor resultater og utviklingstrend krever det. 

Handlinger som går utover budsjettåret og som innebærer forpliktelser for kommunen 

må fremlegges kommunestyret for avgjørelse før tiltakene kan iverksettes.  

 

b.  Oppkjøp/nedsalg av aksjer, avvikling og etablering av nye datterselskaper samt saker  

om kapitalisering av selskaper skal behandles av foretaksstyret, og innstillingen  

fremmes deretter for kommunestyret til endelig avgjørelse hos aksjonæren Sandnes  

kommune.  

 

       c. Styret skal påse at en hver avtale som inngås mellom foretaket og et  

datterselskap/tilknyttet selskap skjer på betryggende armlengdes avstand og på 

forretningsmessige vilkår i samsvar med lov og forskrifter. Nødvendig tredjeparts 

vurdering forestås fortrinnsvis av selskapet og foretakets revisorer, 

 

§15 Endringer av vedtektene 

 Endringer av disse vedtektene kan kun vedtas av Sandnes bystyre.kommunestyre. 

 

Styret skal gis anledning til å uttale seg om forslag til endringer av vedtektene før 

disse fremmes for behandling i bystyretkommunestyret. 

 

§15 Oppløsning 

 Bystyret Kommunestyret kan beslutte å oppløse foretaket Sandnes tomteselskap KF. 

Hovedregelen er at sittende styre oppnevnes som avviklingsstyre. Styret plikter å 

melde fra om oppløsning til Foretaksregisteret. Når endelig revidert 

avviklingsregnskap og avviklingsberetning er fastsatt av kommunestyret.  
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Styremøteplan 2020
Saksfrist Utsendelse Møtedag Tema

27.1 30.1 06.2. kl 0900

23.3 26.3 02.4  kl 0900 Årsregnskap 2019

27.4 30.4 07.5  kl 0900

25.5 28.5 04.6 kl 0900 1.Tertial regnskap 2020

17.8 20.8 27.8 kl 0900

14.9 17.9 24.9  kl 0900
2. Tertial regnskap 2020

Budsjett 2021-2024

19.10 22.10 29.10 kl 0900

23.11 26.11 03.12 kl 1630 Oppsummering 2020

Godkjenningsdatoer kommunestyree 2018: Årsrapport 25. mai. Perioderapport22. juni og 19. okt. Adm.utvalg skal ha saken 1 uke før kommunestyret.

* Skriftlig rapport. Fysisk møte ved behov.

Foreløpig Årsmelding
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