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1. INNLEDNI
NG
Formåletmed opprettelsenav SolatomteselskapKFer å organiserekommunenssamlederessurser
og kompetansei en hensiktsmessigorganisasjonsstruktur
som skalsikreat Solakommunesbehovfor
areal til kommunenstjenesteproduksjonog boligpolitikkdekkespå en økonomiskrasjonellmåte.
Eierstrategidokumenteter et styringsredskapfor styret og dagligleder i drift og utvikling av
foretaket. Strategidokumentetangir foretaketsstyringsmål,rapporteringsrutinerog regulerer
forholdet til Solakommunespolitiske organerog kommunensøvrigeadministrativevirksomheter.
Endringav eierstrategienkan kun endresgjennomvedtaki kommunestyret.

2. FORH
OLDETM ELLOMSOLAKOMM UNEOGTOMTESELSKAPET
Somet kommunaltforetak er SolatomteselskapKFen integrert del av Solakommune,og kommunen
er juridisk ansvarligfor foretaketsdisposisjoner.Foretaketvil imidlertid ha adskilt økonomi.
Regnskapog økonomisketransaksjonermellom tomteselskapetog kommunenskalvære i samsvar
med kommuneloven.
Solakommunehar som ambisjonå skille mellom rollene som eier, långiverog tomtekjøper.
Foretaketskalerverveog utvikle tomter i samsvarmed vedtatt eierstrategiog kommunensøvrige
areal- og økonomiplaner,etter en modell der SolatomteselskapKFer utfører og Solakommune
bestiller.
Foretaketplikter å holde segoppdatert på og rett e segetter de til enhvertid gjeldende
retningslinjer- og reglementsom gjelder for Solakommune,for eksempelmed hensyntil
arbeidsgiverstrategiog personalpolitikk,HMS,etiskeretningslinjermv. Foretaketplikter ogsåå
benytte tekniskeplattformer, styringssystemerog programvaresom er kompatiblemed Sola
kommunes.
I kommunensadministrasjoner det rådmanneneller den som bemyndigesav rådmannensom er
hovedkontaktenmellom foretaketsstyre og kommuneni strategiskeog prinsipiellesaker.
Solakommune er i grunnbokeneier av de tomter og eiendommersom SolatomteselskapKF
håndterer.Alle dokumentersom tinglyses,skaltinglysesi organisasjonsnummeret
til Solakommune.
Ervervav grunn fra Solakommuneseksisterendeeller bebygdeeiendommerregistreressom aktiva i
tomteselskapetsregnskapernår kommunestyretfatter særskiltvedtakom dette. Eiendommersom
foretaket selv erververfølger alminneligeprinsipperfor regnskapsføring.

3. SOLAKOMM UNESFORVENTIN
GERTILTOMTESELSKAPET
3.1.

Overordnet formål og hovedmålsettinger

Kommunestyretleggertil grunn følgendestrategiskemål med opprettelsenav tomteforetaket:

SOLA KOMMUNE | SOLA TOMTESELSKAPKF – EIERSTRATEGI

Side2 av 6

SOLA KOMMUNE | RÅDHUSVEIEN 21 | 4050 SOLA | 51 65 33 00 | EPOST@SOLA.KOMMUNE.NO

Foretaketskalbidra til å realiserekommunesutbyggingsmålgjennomerverv av tomteareal,
klargjøringav tomteareal og salgav tomter, samt bidra til å løseutbyggingav infrastruktur ved
forskutteringfor tiltak som har betydningfor utvikling av foretaketsframtidige prosjekter.
Foretaketskalsom hovedregelkun erverve,utvikle og selgetomter, ikke byggepå tomtene.
Ervervav tomteareal,tomteutvikling og salgav tomter skalha som primært formål å sikre tilgangpå
boliger for førstegangsetablerende
og vanskeligstilte,samt sikre tilgangpå tomter til bruk for
kommunalevirksomheter,herunderskoler,barnehager,administrasjonsbygg,institusjoner,
kommunaleutleieboligerog bolig med service.Byggemodningog salgav næringstomtervil normalt
bare være aktuelt der hvor slike tomter inngår som en naturlig del av en større områdeutvikling.
Foretaketskalgjennomsalgav tomter/prosjektkonkurransersikre førstegangsetablerende
og
vanskeligstiltetilgangpå rimeligeboliger av god kvalitet, som er godt tilpassetbehovenetil disse
kjøpergruppene.
Foretaketskalarbeidelangsiktigmed grunnervervfor arealertil offentlig f ormål. Langsiktighetskal
bidra til at løsningerfinnes gjennomfrivillige avtaler,og sikre kommunenforutsigbarhetog en
forsvarligtomtepris for areal som medgårtil kommunensfremtidige tjenestetilbud.Tomtebehovog
tidspunkt for overdragelseav offentlig arealtil kommunen,avklaresi forbindelsemed vedtakav
overordnedeplaner og kommunenshandlings- og økonomiplan.Pådette grunnlagiverksetter
rådmannenoppdragtil tomteselskapet.For å sikre foretaketsevne til å jobbe langsiktigskal
foretaket normalt få oppdraget3-4 år før planlagtbyggestart.
Kommunenvil, gjennomarbeidet med kommuneplanen,utbyggingsprogram,økonomiplanog andre
strategidokumenter,leggetil rette for at foretaket gis en aktiv rolle som fagligbidragsyter,aktør og
pådriver på vegneav kommunen.Slikt samarbeidi planprosesserog prosjekterer avgjørendefor den
totale kvaliteten i kommunensdel av utbyggingsvirksomheten.
Kommunestyretforventer at
selskapetkan yte slik fagligbistand,og at erfaringerog forbedringerspilles aktivt tilbake slik at
samarbeidetmellom kommunenog foretaket blir dynamiskog gjensidig.
Herunderskalforetaket:
Sikreen tilstrekkeligog stabil tilførsel til markedetav rimelige boliger av god kvalitet som
samtidiger godt tilpassetbehoveneti l førstegangsetablerere
og/eller vanskeligstilte.
Væreen kostnadsbevisstog leveringsdyktigaktør av tomter til kommunalebehov.
Værekommunenssamarbeidspartneri boligpolitikkog planlegging,herundervære en aktiv
pådriver for utviklingenav nye strategiskutbyggingsområderog prioriterte offentlige
utviklingsprosjekteri bysentrum.
Reduserekommunensøkonomiskerisiko knyttet til gjennomføringenav kommunens
boligpolitiskemålsettingergjennomlangsiktighetog fokus på tilretteleggingav tomter
fremfor byggingav boliger for videresalgtil private.
Lageog gjennomføreakkvisisjonsplansom sikrer langsiktigheti tilgangpå utbyggingsareal.
Opparbeideen bærekraftig,attraktiv og diversifiserttomtebank.
Ha en driftsmessigadekvatog solid markedsandelinnen utbudet av tomtearealertil
boligformåli Solakommune,utover transformasjonsområdene.
Væreen foretrukken samarbeidspartnerved utvikling av større boligområderi Sola
kommune.
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Utvikle prosjektkonkurransersom er et velegnetog effektivt virkemiddelfor å kunnetilby
godeog rimelige boliger til førstegangsetablerere
og vanskeligstilte.Foretaketskalvære en
pådriver i utviklingenav prosjektkonkurransersom virkemiddeli den boligsosiale
utbyggingspolitikken.
Overtid bidra til økt innflytting og boligutviklingi Sola,i tråd med samfunnetsog
menneskenesbehovfor miljøvennlige,bærekraftigeog kostnadseffektiveløsningerog gode
bomiljø preget av arkitektoniskmangfold.
I samspillmed Solakommune,handels- og næringsforeninger,grunneiereog utbyggere,
bidra til markedsføringav Solasom et attraktivt sted gjennompresentasjonerav
bomuligheterog næringsarealeri Solakommune.
Gjøreforetaketsvirksomhettydelig og kjent i markedetgjennomå gi markedetenkel og
oversiktliginformasjonom foretakets aktuelle utbyggingsplanerog prosjekteri Sola
kommune.

3.2.

Økonomi - forventinger og styringsmål

Foretaketskalvære selvfinansierendei den forstand at det ikke skalytes tilskudd eller andre
økonomiskebidrag fra kommunekassen.Kommunekassen
har ikke krav til årlig utbytte fra foretaket.
Foretakethar et ansvarliglån til Solakommunepå kr 75 millioner. Finansutgiftenfor foretaket er
årlig rente 3 månedersNIBOR+ 3 % og nedbetalingover 30 år.
Foretaketskaldrivesetter sunneforretningsmessigeprinsipper,og byggeopp en egenkapitalsom er
forsvarligut fra den risiko som virksomhetener eksponertfor og kravet om å være selvfinansierende
over tid.
Foretaketprofil og virksomhetvil medføreat enkeltetilpassedeprosjektertidvis vil bli gjennomført
med laveremarginerenn det som ellers er vanlig,hvilket medførerat inntjeningeni driften forøvrig
må være markedstilpasset.
Ved at tomteselskapetikke skalbyggeboliger for videresalgtil private, vil risiko i foretaket reduseres.
Tomteselskap
et vil ha minimal risiko gjennomfokus på langsiktighetved tilretteleggingav tomter.
Foretaketegenkapitalavkastning
skalværekonkurransedyktigi markedet,hensyntattforetakets
risikorammerog virksomhetensinnretningog omfang.
Foretaketprosjektportefølje skalså langt som praktiskmulig forvaltesslik at det rulleresprosjekter
ut for salghvert år, for å oppnåstørst mulig stabilitet i salgsinntektene.
Tomteselskapetskalbenytte prosjektkonkurransesom et virkemiddeltil å få frem godeog rimelige
boliger i markedet.
Byggeklaretomter til Solakommunesegnebehovskalleveresi tråd med behovetog med et påslag
på 5 % på selvkost.
Ved større utbyggingsområderog der tomteselskapetskalbyggeut i samarbeidmed andre opprettes
det egneaksjeselskapfor utbyggingen.Foretaketsengasjementi selskapetsammenmed andre
offentlige eller private aktører skalfølge ordinæreprinsipperfor kontraktsforhandlingerog
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avtaleinngåelser.Begrensningav risiko skalstå i fokus ved slike avtaleinngåelser.Det gis ikke
kommunalegarantiertil slikedatterselskap,og dissekan ikke låne pengeri morselskapet.

3.3.

Tomteselskapetsforhold til overordnedekommunaleplaner

Kommuneplanengir de langsiktigemål og strategierfor utviklingeni Sola.Mål og strategiervedtatt i
denneplanener direkte styringssignalertil foretaksstyreti sitt strategiskearbeid. Planensgenerelle
tema om tjenester og arealforvaltning,leggertilsvarenderammebetingelserfor hvordan
kommunestyretvil styre sammenhengenmellom tjenestebehov og arealutviklinginnenfor
tilgjengeligeøkonomiskerammer. Kommunestyretleggertil grunn at foretaketsstyre følger opp
dissei sitt arbeid med akkvisisjonog utvikling av frigitte utbyggingsarealerog
transformasjonsområder.
Kommuneplanenomfatter samfunnsdelmed handlingsdelog arealdel. Samfunnsdelenskal
synliggjøreviktige utfordringer, mål, strategierog strategiskevalg for kommunesamfunnetsom
helhet, og for kommunensom organisasjon.Handlingsdelenangir hvordanplanenskalfølgesopp de
fire påfølgendeår eller mer, og revideresårlig. Økonomiplanenetter kommuneloven§ 44 kan inngåi
handlingsdelen.Det kan utarbeideskommunedelplanerfor bestemteområder,temaer eller
virksomhetsområder.Arealdelenviser sammenhengenmellom framtidig samfunnsutviklingog
arealbruk.Denbestårblant annet av kart som viser arealdisponering,arealregnskapover
utbyggingsareali gjeldendeplan, samt behovfor fremtidig arealbehov.Kravtil tetthet,
utbyggingstaktog rekkefølgebestemmelser
mv. er vedtatt i kommuneplanensbestemmelser.
Kommunestyretvedtar Boligpolitisk handlingsplan. Handlingsplanenskalliggetil grunn for
foretaketsarbeid.
Kommunestyretleggertil grunn at tomteselskapetskalbistå i utarbeidelsenav kommuneplanog
tilhørendedokumenter,herunderplanstrategi,planprogramog kommunedelplaner,på en
hensiktsmessigmåte.
Et av satsingsområdene
i kommuneplanener helhetliglokalsamfunnsutvikling– Solai regionen.
Kommunestyretforventer at foretaket engasjerersegi prosjekteri hele kommunen.
Levekårsundersøkelsen
(utarbeideshvert fjerde år) skalleggestil grunn slik at utbyggingsprosjekter
ikke bidrar til forringelseav områdersom skårerlavt. Videreat styret videreutviklerredskapersom
prosjektkonkurranse,for å oppnåredusertekostnaderfor boligkjøper.Økt tilførsel av rimelige
boliger er et prioritert boligsosialtvirkemiddelfordi flere da kan kjøpesin egenbolig. Tomteforetaket
er kommunensredskapfor å fremskaffeet variert boligtilbud og på den måten forventeset aktivt
engasjementi gjennomføringav kommunensboligsosialehandlingsplan.Nasjonaltmål om at alle kan
bo i egenbolig (eid eller leid) skalkomme til uttrykk i styretsprioriteringer og langsiktigearbeid.

4. RAPPORTERI
NG
Rapporteringentil kommunestyretskalskje årlig. Rapporteringav foregåendeår skalfremlegges
første kvartal i påfølgendeår det rapporteresfor.
Rapporteringenskalgjengien vurderingom målsetningeneiht. strategidokumenteter oppfylt.
Herunderen vurderingav de enkeltestyringsmålene,selskapetsøkonomiskemålsetningerog en
vurderingav eksisterendeog fremtidig risiko.Det skali rapporten ogsåhenvisestil pågåendeog
avsluttede prosesser.
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Rapportenskalredegjørefor foretaketsvurderingav fremtidsutsikterde neste3-4 årene.(se
vedtektene§ 2-2 nr. B)
Det er styretsansvarat rapporteringenskjer i samsvarmed de overnevntepunkter
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