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Styreevaluering – tilbakemelding til eierkommuner 
 
Det vises til styresak 21/003 - egenevaluering av styret samt styreprotokoll av 28.01.2021. Styret skal 
etter eierstrategien vurdere sitt eget arbeid. Foruten intern gjennomgang er det ønske om å legge 
frem relevant evaluering og forslag til tiltak i eiermøtet 7. mai 2021.  

Følgende evalueringsområder er gjennomført: 

1. Vurdering av eget arbeid i styret 
Det gis en samlet score på 3.3 (1-4) for dette området.  

Styret har arbeidet i tråd med de mål og strategier som er gitt gjennom selskapsavtale og eierstrategi 
samt de føringer som er gitt av representantskapet.  

Som for administrasjonen, har styrearbeidet i 2020 vært preget av Covid-19 i måten møter er 
gjennomført på. Videre har arbeid med Haugesund sin utmelding pågått helt frem til oktober 2020 
og styret måtte også håndtere en rekke bekymringsmeldinger som kom fra område øst. Dette 
medførte at 2020 ble krevende på mange måter. Med et godt samarbeid med 
ledelsen/administrasjonen og med eierne, er styret alt i alt fornøyd med sin håndtering av de ulike 
sakene og har evnet å løfte blikket der det har vært nødvendig.  

2. Vurdering styret sitt forhold til eiere 
Det gis en samlet score på 3.2 (1-4) for dette området.  

Kommunikasjon mellom eiere og styret er avgjørende for å lykkes med utviklingen av selskapet i den 
retning som er fastsett. Det som vurderes som viktig fremover, er å forankre strategien på nytt og 
sikre at prosesser underveis for å lykkes med dette, er gode. Dette er et gjensidige ansvar. 

Eierstrategimøte kan være en arena for å starte arbeidet med å få styringsdokument revidert og/eller 
utviklet. 

3. Styresammensetning og kompetanse 
Det gis en samlet score på 3.4 (1-4) for dette området.  

Styret er engasjerte, konstruktive og bidrar med sitt fagfelt på en god måte og har en bred faglig 
forankring. Med god erfaring fra det private og det offentlige har styret en god balanse i kompetanse 
for å håndtere de oppgaver en står overfor. For 2020 har det likevel vært nødvendig å hente inn 
ekstern kompetanse innenfor juss og organisasjonsutvikling.  

Det var etter forrige evaluering konkludert med at det skulle gjennomføres et styreseminar. Som følge av 
Covid-19 er dette utsatt på ubestemt tid. 
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