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Det integrerte foretakets struktur



• Føie AS er 100 % eid av morselskapet Ringerikskraft AS og har selv ingen eierandeler i andre selskap.

• Viktige beslutninger i nøytralitetssammenheng er typisk kontrakter om kjøp/salg av tjenester og utveksling av 
informasjon om interne forhold i Føie. 

• Viktig informasjon fra Føie som kan utnyttes i markedet og som skal spesielt beskyttes: 
• Informasjon om anbudsprosesser ifb. med opphandling av kontrakter i markedet hvor søsterselskap av Føie deltar i konkurransen
• Informasjon om kunder som er tilknyttet Føies nett.    

• Styrerepresentasjon:
• En person ansatt i administrasjonen i morselskapet (Ringerikskraft) sitter i styret i Føie (Leder for avdeling  mennesker og teknologi). Morselskapet 

driver ikke konkurranseutsatt virksomhet og vedkommende har ingen roller i ledelsen i andre selskap i konsernet.  Ut over dette er det er 5 eksterne 
styremedlemmer, og en representant for de ansatte.

• Nøytralitetsansvarlig er 100 % ansatt i Føie og sitter ikke i ledelsen av Føie.

• Rutiner for nøytral opptreden jf. vedlegg 

• Salg av tjenester: 
• Føie selger driftssentraltjenester til Ringerikskraft Produksjon. Føie eier driftssentralen 100 % og den drives kun med egne ansatte.  
• Føie selger montasjetjenester til fibervirksomhet (overskuddskapasitet) til fiberselskapet Numedal Energi. Involverer 5 montører ansatt i avdeling Nore.    

• Det siste året har det ikke vært tilfeller av spesielle utfordringer knyttet til håndtering av nøytralitet. 

• RME gjennomførte tilsyn med Føies internhandel i konsern i desember 2020 og det ble ikke gitt avvik.   

Nøytralitet i Føie



Alle ansatte i Føie skal være kjent med rutinene for nøytral opptreden. Ledelsen i Føie skal ha en årlig 
gjennomgang/opplæring av disse rutinene med alle ansatte.

Ansatte i Føie skal ikke gi ut opplysninger til personer eller til virksomheter utenfor Føie om forretningsforhold i Føie. 
Rutinene gjelder også øvrige selskap i Ringerikskraftkonsernet og mot ansatte i disse selskapene. 

Opplysninger er: 
• Enhver opplysning om kunder av Føie skal holdes fortrolig. 
• Enhver opplysning om opphandling av varer eller tjenester til Føie eller om anbudskonkurranser som Føie gjennomfører skal 

holdes fortrolig.
• Enhver opplysning om kontraktsforhold mellom Føie og eksterne aktører skal holdes fortrolig.
• Enhver opplysning om salg av tjenester fra Føie til andre selskap innenfor eller utenfor konsernet skal holdes fortrolig.    

Unntak 

• er nødvendig informasjon til kunder, grunneiere, andre selskap eller myndigheter for å kunne utføre de oppgaver som Føie er 
ansvarlig  for å utføre i samsvar med plikter i sine områdekonsesjoner m.m.

• er ansatte i morselskapet Ringerikskraft som håndterer regnskapstjenester, HR og HMSK, IKT og kommunikasjonstjenester for Føie 
skal gis nødvendig informasjon for kunne levere definerte administrative tjenester til Føie mot at disse personene er instruert i disse 
rutinene.      

Vedlegg: Nøytralitetsrutiner
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