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VALG AV REREPRESENTANTER TIL SELSKAPER, STYRER OG RÅD 2019 - 
2023  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedlagte forslag fra arbeidsgruppa på valg av representanter til selskaper styrer og 
råd for perioden 2019 – 2023 vedtas. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Forslag på valg av representanter til selskaper, styrer og råd 2019 – 2023 
Eierskapsmelding 2018 
Revidert felles eierskapspolitikk for Gjøvikregionen 
 
Fakta: 
Når det gjelder valg av representanter til ulike selskaper, gjør kommunedirektøren 
oppmerksom på at det er eierskapspolitikken og eierskapsmeldingen som utgjør 
rammeverket for kommunens eierstyring og kommunens interesser i ulike type 
selskaper. 
 
Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for 
å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt og ikke avviker 
fra den ramme for risikoprofil som er satt for selskapet. 
 
Hovedformålet med eierskapsforvaltningen skal sikre en god utvikling for selskapene, 
langsiktig verdiskaping, god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt 
eierskapspolitikk og eierstrategier.  
 
Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom 
kommunen og selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og 
forventninger, sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer 
med videre. 
 
Eierskapsmeldingen for kommunene i Gjøvikregionen inneholder de politiske 
prinsippene for eierstyring, det juridiske styringsgrunnlag og en oversikt over 
kommunens virksomhet som er lagt i selskaper.  
 
 
 
I eierskapsmeldingen står følgende:  

 Valg til styrer skal skje etter en innstilling fra en valgkomite.  
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 Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger 
for å realisere sine mål. 

 Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til 
selskapsstyrer i selskaper der kommunen er eier/medier. Eventuelle unntak 
vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med 
politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og 
administrative prosessene på det relevante saksfeltet.  

 
Om kommunale og fylkeskommunale foretak sier kommuneloven § 9-7 følgende om 
valgperiode for styremedlemmer: 
Valgperioden for styremedlemmer er to år hvis ikke noe annet er bestemt i foretakets 
vedtekter. Valgperioden kan ikke være mer enn fire år. 

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre ut av styret før 
valgperioden er over. Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst 
tre medlemmer. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv leder, nestleder og 
øvrige medlemmer til styret. Dette gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte skal 
velge etter § 9-6. Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut 
styremedlemmer som de selv har valgt. 

For selskaper, stiftelser mv. uten generalforsamling eller representantskap, skjer 
skifte av representanter når årsregnskap for foregående år er avlagt.  
 
Valg av styre Totenbadet KF vil komme som del av sak om årsregnskap og 
årsberetning for i mai.   
Det er også her viktig at styrer sammensettes ut fra den kompetanse selskapet 
trenger for å realisere sine mål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.  
 
 
Vurdering: 
Medlemmene skal velges på vanlig måte, det vil si at det skal være avtalevalg så 
lenge det ikke er minst ett medlem som krever forholdstallsvalg, jfr kapittel 7 om valg 
til folkevalgte organer.  
 
Kravet til lovmessig kjønnsfordeling er gjeldende, jfr kommuneloven § 7-6, 7-7.  
 
Fordeling av representasjon og posisjoner i de ulike selskaper, styrer og råd er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Stian Pettersbakken (AP), Paula 
Elvesveen (MDG), Tor Sundheim (R), Ahmed Haruun Ali (SV), Elin S. Solberg (H), 
Arild N. Ødegaard (SP) og Svein Erik Sørensen (FRP) og ordfører Stian Olafsen. 
 
I de selskapene som det ikke er foreslått representanter i alle posisjoner forventes 
det at det fremmes forslag på representanter til møtet.   
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
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 administrativ leder 
 



 

 

  

EIERSKAPSMELDING 
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Eierskapsmeldingen inneholder de politiske prinsipper for 
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ulike selskaps- og samarbeidsformer, en oversikt over 

kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og 
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1.0 Innledning 

 

Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er skilt 

ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt.  

Når kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det 

at den politiske styringslinjen endrer karakter, og den tradisjonelle forvaltningsstyringen 

erstattes av eierstyring.  

Denne eierskapsmeldingen for regnskapsåret 2017 er utarbeidet felles for alle kommunene 

i Gjøvik regionen. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er 

aktuell for sin kommune. 
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DEL I  

2.0 Rammeverk: Eierskapspolitikk, eierstrategi og eierskapsmelding 

 

 

 
Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn 

for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags 

systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. 

Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.  

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å 

sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt.  

I henhold til vedtatte prinsipper skal rådmannen utarbeide en samlet eierskapsmelding en 

gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret i løpet av høsten.  

Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken i henhold til KS sine anbefalinger på 

området. (Vedlegg KS). 

Kommunene reviderte eierskapspolitikken sist i 2016. 

 

3.0 Formål med kommunalt eierskap 

 

Finansielt eierskap. Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk 

avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men 

at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil 

normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, 
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men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger 

denne selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere - også private.  

Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller 

utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et 

gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den 

samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen.  

Blandingsforhold. De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. 

Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på 

investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, 

kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. 

For å ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare 

styringssignaler som mulig. 

 

4.0 Ulike selskapsformer 

 

Kommunal aktivitet kan organiseres på en rekke måter, og kommunene står relativt fritt i 

hvordan aktivitetene skal organiseres. Dette gir kommunene mulighet til å finne løsninger 

som passer med lokale ressurser og behov.  

Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved 

utskillelse av virksomhet:  

• Aksjeselskap (AS) – reguleres av Lov om aksjeselskaper  

• Interkommunale selskaper (IKS) – reguleres av Lov om interkommunale selskaper  

• Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunelovens kap. 11  

En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere  

• Samvirkeforetak (SA) – reguleres av Lov om samvirkeforetak  

Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, 

sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter. I et AS har 

eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets 

øverste eierorgan er generalforsamlingen.  

Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets 

forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet.  

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av 

kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt, og kommunen hefter for foretakets 

forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som er utpekt direkte av kommune- eller 

fylkesstyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.  



Eierskapsmelding for 2018 

 

 
Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen 
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no  Side 5 

 

Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene side. På den annen 

side har ikke administrasjonssjefen (rådmannen) instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

overfor foretakets daglige leder. 

 

5.0 Oppsummering av gjeldende eierskapspolitikk 

 
Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som 

styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeid. Eierskapspolitikken ble 

revidert i 2016. De viktigste punktene fra revideringen var: 

 Klarere skille mellom kommunal forvaltning og konkurransebasert, økonomisk 

virksomhet. Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. offentlig støtte, unngå 

kryssubsidiering og mulig strengere lovverk i fremtiden. 

 Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag 

til de fleste endringer foreligger allerede i lovverk og ulike anbefalinger. 

 Klarere og felles eierstrategier med bl.a. klarere målsettinger for selskapene samt 

felles eierstrategimaler. Dette for å møte enkelte anbefalinger i revisjonsrapporten 

fra Innlandet Hele dokumentet kan leses i «Revidert felles eierskapspolitikk for 

kommunene i Gjøvik-regionen» (Vedlegg) 

 
Prinsippene for eierstyringen er som flg: 
 
Dette må eierne passe på: 

1. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig. 

 

2. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og 

generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

3. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med 

alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling 

i form av eieravtaler/aksjonæravtaler. 

 

4. I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes 

eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 

utfordringer med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne 

(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av 

generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat fra eiermøtene. 

 

5. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter, eierstrategier og 

på annen måte må kommunen sikre størst mulig grad er tverrpolitisk forankring av 

eierskap, eierskapsstrategi og eierføringer for selskapenes drift.  Kommunens valgte 

eller nominert eierrepresentanter skal representere kommunens syn. 

 

6. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité. 
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Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha 

skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt. 

 

Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i 

selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med 

bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse 

menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det 

relevante saksfeltet. 

 

7. De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling 

kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en 

henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til 

representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren 

tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende 

spørsmål fra representanten. 

 

8. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av 

kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar 

mellom seg. 

 

9. I starten av hver valgperiode skal kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og obligatorisk opplæring i eierskapsstyring for 

sine politikere. 

 

10. Kommunen skal tydelig skille kunde og eierrollen i de selskapene en går inn i. 

Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse 

kommunens/-enes oppgaver. 

 

11. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

12. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi 

som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet.  

 

13. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk 

virksomhet skal ikke forekomme så lenge det ikke svares for en markedsmessig 

kostnad for økonomiske fordelen selskapet måtte ha. Konkurranseutsatt økonomisk 

virksomhet skal i utgangspunktet skilles ut som eget selskap. 

 

14. Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å 

realisere sine mål.  

 

15. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på 

behandling i kommunestyret på høsten. 

 



Eierskapsmelding for 2018 

 

 
Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen 
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no  Side 7 

 

DEL II 

6.0 Oversikt selskapene 

 

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten

KUF-fondet i Oppland AS 16,81 % 1,58 % 0,11 % 3,15 % 3,15 %

Topro AS 28,89 % 15,68 % 6,07 % 6,93 % 10,40 %

ATS Gjøvik/Toten AS 50,00 % 25,00 % 25,00 %

Mjøsmuseet AS 50,00 % 12,00 % 12,00 %

AS Oplandske Dampskipsselskap 6,90 % 1,41 %

Eidsiva Energi AS 3,27 % 1,78 %

Dokkadeltaet N. Våtmark.s AS 50,00 % 50,00 %

Randsfjordmuseet AS 15,50 % 15,50 %

Industribygg Gjøvik AS 100,00 %

Gjøvik Olympiske Anlegg AS 100,00 %

Huntonstranda AS 100,00 %

Hovdetoppen AS 40,00 %

AS Snertingdal Auto 20,80 %

Snertingdalshallen AS 27,44 %

Norsk Bane AS 0,74 %

Oplandske Bioenergi AS 0,22 %

Sølve AS 100,00 %

Dokka Møbler Eiendom AS 100,00 %

Landsbyen Næringshage AS 13,15 %

Nordre Land Asvo AS 100,00 %

AS Sentrumsbygg 100,00 %

Vokks AS 66,67 %

Lena Produkter AS 100,00 %

Østre Toten Eiendomsselskap AS 100,00 %

Nordavind DC Sites AS 7,70 %

Raufoss Holding AS 2,00 %

Komm-in AS *) 9,26 %

Raufoss Industrihistoriske 

Samlinger AS 100,00 %

Total Innovation AS 11,00 %

Vestre Toten Rådhus AS 100,00 %
*) Gjøvik kommune deltok i emisjon 2018, 

kjøpte aksjer for 10 mill. kr des-18.

Interkommunale selskap (IKS)

Horisont Miljøpark IKS 42,03 % 8,47 % 9,74 % 21,19 % 18,57 %

Gjøvikregionen Helse og 

Miljøtilsyn IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Innlandet Revisjon IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Gjøvik Krisesenter IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

SMISO Oppland IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Mjøslab IKS 50,00 % 25,00 % 25,00 %

Kommune-CSIRT IKS **)  
**) Etablert 2019 50/50 eid Gjøvik og 

Lillehammer kommune. 

Kommunale foretak (KF)

Totenbadet KF 100,00 %
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Øvrige selskaper: 

 Bibliotekssentralen AL (gjelder alle kommunene) 

 KLP – Kommunal Landspensjonskasse (gjelder alle kommunene) 

 Tronhus i Land (eies av Søndre og Nordre Land) 

Stiftelser: 

 Gjøvik Boligstiftelse 

 Østre Toten Boligstiftelse 

 Vestre Toten Boligstiftelse 

Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve 

eierstyring.  KLP er også selveid, og kan slik sett sammenlignes med stiftelser. 

Selskapene er beskrevet enkeltvis, og regnskapstall er hentet fra Proff.no, med noen 

unntak. 
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6.1 Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS  

 

 

 

 

  

NAVN Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS (tidl. KUF-
fondet) 

Org.nr /org.form 914 067 944  - Aksjeselskap 

Hjemmeside  

Selskapets formål Selskapet skal bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av 
trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland gjennom bla å styrke 
høgskolenes konkurransekraft gjennom videreutvikling og samarbeid. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Erik Lagethon           Styreleder: Even Aleksander Hagen 
 

Hvorfor eie Bidra til å fremme sikring og utvikling av trygge og gode bo- og 
arbeidsplasser i Oppland. 

 
 

Generelt om  
selskapet 

Selskapet eies av Oppland Fylkeskommune og 16 kommuner i Oppland. 
Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller 
med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å:  
1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland  
2. Videreutvikle mastergradsutdanninger  
3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende 
forsknings- og kompetansemiljøer  
4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha 
tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement. 
 

Kommentar økonomi Årsregnskapet for 2018 viser et negativt årsresultat på kr 6 843 170. Det 
ble ikke innvilget nye tildelinger i 2018.   
  
Totalt er det da bevilget 47,5 mill kr av fondets kapital. Av tildelingene 
som er gjort til nå er det totalt kostnadsført kr 41 408 392 mill. Til 
sammen har nå 3 PhD-programmer og 6 samarbeidsprosjekter mottatt 
støtte fra KUF-fondet Oppland AS. Av disse har nå samtlige PhD-
programmer og 3 av samarbeidsprosjektene hatt sine siste utbetaling i 
løpet av 2018. 
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6.2 TOPRO AS 

NAVN TOPRO AS 

Org.nr /org.form 913 916 344 – Aksjeselskap 

Hjemmeside www.TOPRO.no 

Selskapets formål TOPRO AS ble etablert 29.01.1966. Bedriften ble etablert som en 
arbeidsmarkedsbedrift. 01.01.2015 ble attføringsvirksomheten skilt ut i 
eget selskap, TOPRO Kompetanse AS. Fra samme dato ble industridelen 
skilt ut i TOPRO Industri AS. 

Selskapsledelse Daglig leder:  Arnfinn Kleven    Styreformann: Silje Helene Aschehoug 

Hvorfor eie Et eierskap i en attføringsbedrift er et virkemiddel for å få folk ut i 
arbeidslivet, eller tilbake til arbeidslivet. TOPROs viktigste 
samfunnsansvar omhandler attføringsengasjement, dvs de skal skape 
mulighet for at flere kan klare å oppfylle kravene ute i det ordinære 
arbeidslivet. 

Generelt om  
selskapet 

TOPRO as er TOPRO-konsernets morselskap, og selskapene som inngår i 
konsernregnskapet i 2018 er som flg: 
 

 
 

I januar 2018 ble det gjennomført en rettet emisjon i TOPRO Industri AS. 

Etter emisjonen har TOPRO AS en eierandel på 22,5%. I forkant av 

emisjonen ble Elektroavdelingen fisjonert ut som eget selskap. Ved å få 

inn nye eiere i TOPRO Industri AS styrkes selskapets kapitel og 

kompetanse, mtp økt salg og tilstedeværelse i et internasjonalt marked. 

 

Virksomheten i TOPRO Kompetanse omfattes av «forskrift om 

arbeidsmarkedstiltak, og har et ideelt formål og selskapets midler kan ikke 

anvendes til utdeling av utbytte.  

 

TOPRO Elektronikk er en av Norges ledende underleverandører innen 

elektronikkproduksjon. 

 

Rambekkvegen 5 AS er en eiendomsbedrift, og bedriften både eier og 

driver også TOPRO Bondelia Barnehage i Gjøvik. 

Kommentar økonomi TOPRO AS omsatte for kr 36,0 mill i 2018. Resultat før skatt ble kr -1,976 

mill. For konsernet ble omsetningen kr 134,8 mill, mens driftsresultatet 

ble -31 mill kr.  Det svake resultatet i konsernet ble påvirket av at 

aksjeverdiene i Topro Industri AS i forbindelse med emisjonen, ble 

nedskrevet med 31 mill kr. Morselskapets soliditet er god. Både Topro 

Kompetanse og Topro Elektronikk leverte overskudd både på drift og 

resultat før skatt. 
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TOPRO AS (tidl. Totenprodukter) 

 

TOPRO Kompetanse AS 

 

TOPRO Elektronikk AS 

 

 

 

 

  



Eierskapsmelding for 2018 

 

 
Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen 
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no  Side 12 

 

6.3 ATS Gjøvik/Toten AS 

NAVN ATS Gjøvik/Toten AS 

Org.nr /org.form 959 923 086 – Aksjeselskap 

Hjemmeside www.ats-gt.no 

 

Selskapets formål Hovedmålet til Ats er å gi muligheter innen jobbvalg og til å delta i et 
yrkesaktivt liv. 
 
Selskapets formål skal være å tilby personer meningsfylt og tilrettelagt 
arbeid og oppfølging tilpasset den enkeltes yteevne, gjennom 
attføringstiltak. Fortrinnsvis for personer bosatt i Gjøvik, Østre Toten og 
Vestre Toten. 

Selskapsledelse Daglig leder: Hege Johansen, Styreformann: Stein Giæver 

 

Hvorfor eie Attføringsbedrifter er en viktig virkemiddelbruk i arbeidsmarkedspolitikken 

i Norge. Bedriftens arbeid for å sysselsette personer med nedsatt 

arbeidsevne, består av både planmessig arbeid mtp utprøving og 

kvalifisering av personer med sikte på ordinært arbeid eller utdanning. 

Samtidig dekker bedriften også et behov for varig tilrettelagte 

arbeidsplasser. 

 

Generelt om  
selskapet 

ATS Gjøvik/Toten AS er en aktiv produksjons- og opplæringsbedrift for 

mennesker som har behov for spesielt tilpasset innsats. ATS avklarer 

arbeidsevne, bidrar til å skaffe arbeid, bidrar med arbeidspraksis og 

karriereveiledning mm. 

 

ATS Gjøvik/Toten AS er i ferd med å sette opp et nytt bygg for sin 

produksjon. 

Kommentar økonomi Resultatet for 2018 viser at selskapet  fortsetter den gode utviklingen fra 

tidligere år. Soliditeten er god, og lønnsomheten rimelig tilfredsstillende. 

Bedriften er godkjent som tiltaksarrangør av NAV og Arbeidsdirektoratet, 

og mottar statlige tilskudd til å drive virksomheten. 

 

Fylkesmannen godkjente i juni 2019 at  eierkommune gir en simpel garanti 
for 50 % et lån på 8 mill. kr for oppføring av nybygg til ATS Gjøvik/Toten 
AS. Kostnadene for bygget er på 18,2 mill. kr. Dette finansieres med 
egenfinansiering fra ATS på 10,4 mill. og lån på 8 mill. kr.  
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6.4 Mjøsmuseet AS  

NAVN Mjøsmuseet AS 

Org.nr /org.form 987 828 293 – Aksjeselskap 

Hjemmeside www.mjosmuseet.no 

Selskapets formål Selskapets formål er utvikling og drift av allmennyttige museer i Gjøvik-, 
Østre Toten-, Vestre Toten kommune. I tillegg har museet ansvaret for 
tema Mjøsa og har egen avdeling på Minnesund. Selskapet skal utvikle 
regionale museale tjenester med utgangspunkt i de tidligere lokale 
museer, i nært samarbeid med kommuner og andre. 

Selskapsledelse Daglig leder: Arne Julsrud Berg, Styrets leder: Jan Torkehagen 
 

Hvorfor eie Mjøsmuseet forvalter samlinger, eiendom og bygninger tilhørende Gjøvik 
kommune, Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag og foreningen 
Mjøssamlingene. 

 

Generelt om  
selskapet 

I strategiplanen for 2017-2019 beskrives selskapets hovedmål og 
utfordringer: 
Forvaltning 

 Mjøsmuseet må, i løpet av perioden, bygge nytt felles 
gjenstandsmagasin og bedre oppbevaringsforholdene for arkiver og 
digitale media 

 Jobbe for å ta igjen etterslepet på det antikvariske 
bygningsvedlikeholdet 

 Registrere og formidle på Digitalt Museum 3000 nye gjenstander pr 
år i perioden 

Forskning 

 Mjøsmuseet må gjøre mer materiale tilgjengelig for forskning og 
ha minst to ansatte som har forskningskompetanse med 
autorisasjon som konservator NMF i løpet av perioden 

Formidling 

 Mjøsmuseet må etablere helårs basisutstillinger på Gjøvik og 
Raufoss.  

 Revitalisere dagens publikumstilbud på Gjøvik gård, Eiktunet, og 
Mjøssamlingene.  

 Øke publikumsbesøket og den digital formidling. 

 Utvikle skoletilbudet ved museet 
Fornying 

 Mjøsmuseet må være aktuelt, relevant og oppleves som en 
attraktiv samarbeidspart, besøksmål og formidler i samtida. 

Kommentar økonomi Likviditeten er tilfredsstillende, soliditeten god. Selskapet hadde et 
positivt resultat før skatt på kr 292’. 
 
Selskapets drift er i hovedsak finansiert av ulike tilskudd fra stat, Oppland 
Fylkeskommune, samt eierkommunene. Vestre Toten kommune gav i 2018 
kr 0,358 mill. i driftstilskudd, inkl. tilskudd til bygningsvernrådgiver.  
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6.5 Komm-in AS 

NAVN Komm-in AS 

Org.nr /org.form 996 758 001  - Aksjeselskap 

Hjemmeside http://kommin.no 
 

Selskapets formål Investering i kompetansebaserte vekstbedrifter i regionen. Dette skal skje 
i nært samarbeid med kompetansemiljøene og industrien i regionen. 
Selskapets skal således bidra til å utvikle og etablere ny virksomhet 
gjennom samarbeid med relevante partnere og med utgangspunkt i 
kompetansemiljøet i og rundt NCE Raufoss. Selskapet skal gjennom sin 
virksomhet ta eierandeler i vekstselskaper for å kunne bidra i utviklingen 
av disse og for å kunne få en del av verdiskapningen. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Lars Rognås, Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud 

Hvorfor eie Viktig strategisk for kommunen og regionen for å sikre vekst og utvikling. 
Gjøvik kommune kom også inn som eier i selskapet i 2018 ved å delta i en 
rettet emisjon, kostnad var kr 10 mill.  

Generelt om  
selskapet 

Selskapet er svært viktig for å utvikle Raufoss som industriklynge videre og 
sikre vekst i Vestre Toten kommune og regionen som helhet. Sammen med 
sitt nettverk skal selskapet bidra til økt verdiskapning fra det uforløste 
innovasjons- og kommersialiseringspotensial i industrien og regionen. 
Visjonen og den langsiktige målsetningen er å utvikle dette til å bli det 
nasjonale vekstsenteret for vareproduserende industri. . Regionalt er det 
ønskelig at de andre kommunene i Gjøvik-regionen også blir med. Komm-
In kan anses som en av de ytterst få, om ikke den eneste, aktive 
tidligfaseinvestorer i vår region. Selskapet er satt opp uten et 
kostnadsdrivende management, og arbeidet finansieres i stor grad 
gjennom industriklyngen. Komm-In er sentral i arbeidet med at 
industriklyngen kan utvikles videre for å sikre vekst og utvikling i 
innlandet. 
 

Kommentar økonomi Selskapet har meget god likviditetsgrad og soliditet, men lønnsomheten 
har ikke materialisert seg enda.  Det kommer av at det tar lang tid før 
avkastning i denne typen selskaper realiseres.  
Selskapet ble mot slutten av 2018 tilført totalt kr 32 mill i ny kapital, i 
forbindelse med en rettet emisjon. 
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6.6 Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 

NAVN Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 

Org.nr /org.form 999 627 277 - Aksjeselskap 

Hjemmeside  

Selskapets formål Selskapet er en ideell, kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon organiser 
som et aksjeselskap i henhold til lov om aksjeselskaper og skal drives etter 
retningslinjer for museer som definert av International Council of 
Museums. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Odd Arnvid Bollingmo  
Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud. 
 

Hvorfor eie Viktig strategisk for kommunen for å sikre ivaretakelse av historiske 
gjenstander fram til permanent løsning er på plass. 
 

Generelt om  
selskapet 

Selskapets formål er å samle inn, dokumentere, bevare og formidle 
historiske minner fra industrivirksomheten på Raufoss. Selskapet skal 
videre legge til rette for forskning og vitenskapelig arbeid for å belyse 
utviklingen av industrivirksomheten og betydningen for eksistens og 
utviklingen av de omkringliggende lokalsamfunn. Selskapet skal også kunne 
presentere dagens industri og fremtidsperspektiver. 
Selskapet er uten eget økonomisk formål og eventuelt overskudd skal gå 
tilbake til formålet. Det skal ikke utbetales utbytte. Selskapet er fortsatt 
inne i en strategisk fase hvor det jobbes med en permanent etablering av 
et museum i Bygning 5 i Raufoss industripark. Det ble i 2018 gjennomført 
et forprosjekt som grunnlag for etablering av museum i bygning 5. Det har 
i 2019 blitt sikret finansiering til oppstart av etableringen og drift fram til 
driftsmidler er sikret på  permanent basis. Sluttresultatet fra dette 
arbeidet er avgjørende for hvordan og i hvilken skala selskapet skal drives 
i framover.  

Kommentar økonomi Selskapet har god soliditet. Det er ingen omsetning i selskapet av 
betydning i påvente av etablering i nye lokaler i bygning 5 i Raufoss utover 
prosjektering gjennomført i 2018 som Vestre Toten Kommune bevilget 0,3 
mill. kr til.. 
 

x 
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6.7 Vestre Toten Rådhus AS  

NAVN Vestre Toten Rådhus AS 

Org.nr /org.form 999 627 277- Aksjeselskap 

Hjemmeside  

Selskapets formål Vestre Toten Rådhus AS er etablert med formål å bygge og drive rådhus og 
kulturbygg i Vestre Toten kommune. Fra 1. januar 2003 er Ås 
kommunelokale også lagt inn i selskapet. Selskapet drives som et non 
profit selskap. 
 

Selskapsledelse Daglig leder/forretningsfører: Odd Arnvid Bollingmo  
Styrets leder: Arild Nikolai Ødegaard 
 

Hvorfor eie For å ha tilfredsstillende lokaler til kommunens virksomhet 
 

Generelt om  
selskapet 

Selskapets drift finansieres av leieinntekter. Leienivået er nå slik at 
likviditeten i selskapet kan bygges opp på et tilfredsstillende nivå i løpet 
av noen år. Det er blitt gjort og er planlagt omfattende rehabilitering av 
byggene som inngår i selskapene. Dette vil gjøre de mer attraktive og 
anvendelige.   
 

Kommentar økonomi Selskapets likviditet er fortsatt forbedret som tidligere år. Soliditeten er 
svak på grunn av lav egenkapital og høy belåning. Dette har ingen 
betydning for driften av selskapet da kommunen har garantert for gjelden 
gjennom selvskyldnerkausjon. Selskapet skal ikke gå med overskudd (non-
profit – selskap som heller ikke er skattepliktig) og årsregnskapet blir hvert 
år gjort opp i null (ved at avvik mellom inntekter og kostnader enten føres 
som økt gjeld eller fordringer mot leietaker). Derfor er den underliggende 
likviditeten er forbedret ved at fordringen ubetalt husleie på Vestre Toten 
kommune er redusert. Det reduserer samlet gjeld til Vestre Toten 
kommune fra 2,6   mill. kr- til 1,5 mill. kr. Det ble fakturert for mye 
husleie i 2018 som blir korrigert i 2019. regnskapet. Gjelden vil være 
utliknet i løpet av 2022 eller 2023.   
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6.8 Horisont Miljøpark IKS  

NAVN Horisont Miljøpark IKS  

Org.nr /org.form 966 144 297 – Interkommunalt selskap 

Hjemmeside http://www.hiks.no 

Selskapets formål Formålet med Horisont Miljøpark IKS er på vegne av eierkommunene og 
næringsdrivende å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, 
avfallstransport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid 
gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal 
sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale 
avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med 
myndighetenes krav. 

Selskapsledelse Daglig leder: Stein Giæver               Styreleder: Kjetil Bjørklund 

Hvorfor eie En felles eierstrategi ble vedtatt mai 2018 (KOM-SAK 47/2018) 
 
Kommunenes formål med sitt eierskap i selskapet er:  
1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter forurensingsloven, knyttet 
til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet.   
2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger 
eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og 
lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet, 
herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer på 
kommersiell basis.   
3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud.   
4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for 
innbyggerne, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige 
holdninger og adferd. Selskapet er eierkommunenes primærrådgiver i 
avfallsrelaterte spørsmål. 

Generelt om  
selskapet 

Horisont henter avfall fra ca 34’ abonnenter og nærmere 6’ 
fritidsboliger i eierkommunene. Alle innbyggere har i tillegg adgang til 
å benytte 8 ulike miljøstasjoner. På hovedanlegget i Dalborgmarka 
drives det primært med håndtering av husholdningsavfall. Der finnes 
også et stort deponi for næringsavfall. Selskapets miljøprofil og 
miljøarbeid er av stor betydning, og tilbud og mulighet til mottak av 
miljøfarlig avfall er viktig. 

Kommentar økonomi 
 

Selskapets likviditet er meget god, soliditeten er god. 
Resultat før skatt for 2018 ble kr 7,6 mill (mot kr 6,1 mill i 2017). 
 
Selvkostområdet viste et underskudd på kr 3,149 mill, mens 
næringsvirksomheten fikk et overskudd på kr 4,0 mill.  Det vil bli 
utbetalt kr 600.000 i utbytte for regnskapsåret 2018, For Vestre Toten  
kommune er eierandelen 18,57% og utbetalt utbytte utgjør kr. 
111.792,-. 
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6.9 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS  

NAVN Gjøvik-regionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 

Org.nr /org.form 976 112 555  – Interkommunalt selskap 

Hjemmeside https://ghmt.no/  

Selskapets formål Selskapets formål er å utføre forvaltningsoppgaver og drive opplysnings-, 
veilednings- og rådgivningsvirksomhet i samsvar med følgende lover: 

 Lov av 1. januar 2012 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

 Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, kapittel 
7, §7-1 og 2 

 Lov av 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig og sosial beredskap, 

 Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader 
Selskapets ansvar og myndighet er bestemt av delegasjon og oppdrag fra hver av 
de deltakende kommunene. Etter vedtak i styret og representantskapet kan 
selskapet også ta opp andre oppgaver enn de som omfattes av lovene nevnt 
ovenfor. 

Selskapsledelse Daglig leder:  Randi Haugen Styreleder: Bjug Ringstad 

Hvorfor eie Selskapet utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende 
saksbehandling og drive opplysnings-, veilednings- og 
rådgivningsvirksomhet i samsvar med lovverket på vegne av kommunene. 
Gjøres i samarbeid med andre kommuner for å skape stordriftsfordeler 
og kompetent faglig miljø. 

Generelt om  
selskapet 

 Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap 
og styre. Det har 4,5 årsverk, hvorav en samfunnsmedisinerstilling 
(ubesatt i 2018) og 3,5 stillinger som ingeniør/rådgiver og en 
seniorkonsulent to dager i uka som utfører samfunnsmedisinske og 
teknisk hygieniske oppgaver.   

 Det har også i 2018 vært fokus på oppfølging av skoler og 
barnehager, særlig i Gran kommune, og godkjenning av disse etter 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.   

 Videre har det vært fokus på oppfølging av asylmottak hvor det 
tidligere er gitt avvik på inneklima, renhold, avfallshåndtering, 
sanitære forhold, sikkerhet og smittevern. Det ble i 2018 skrevet en 
samlerapport om dette arbeidet så langt. Det har vært gjennomført 
et pilotprosjekt i samarbeid med byggesak og brann med tilsyn i 
utleieboliger i Gjøvik.  

 Videre har det vært fokus på oppfølging av asylmottak hvor det 
tidligere er gitt avvik på inneklima, renhold, avfallshåndtering, 
sanitære forhold, sikkerhet og smittevern. De fleste avvikene har 
blitt lukket innen gitt frist. 

 Basseng- og badeanlegg følges opp jevnlig. Badeanlegg og 
badeplasser har stort sett god vannkvalitet. Det er også gitt råd og 
veiledning om forebygging av legionella og vannkvalitet i private 
brønner, og andre henvendelser vedr. hygieniske forhold. 

 I desember 2018 ble det vedtatt at GHMT utvides til å omfatte 
Lunner kommune. Det ble også godkjent ny selskapsavtale og 
navneendring til Miljørettet Helsevern IKS 

Kommentar økonomi Selskapets likviditet og soliditet er bra. Selskapets drift finansieres i 
hovedsak av overføringer fra eierkommunene, kr 4,675 mill. kr i 2018. 
Tilsynets egen inntjening er begrenset og består av oppdrag fra 
enkeltpersoner i forbindelse med vurdering/rådgivning og måling av 
inneklima mhp. fuktskader, samt uttak av prøver i vassdragene 
Hunnselva og Lena elva for NIVA. Ved bruk av tidligere års mindreforbruk 
på kr 0,77 mill. kr ble årets resultat 0,405 mill. Disposisjonsfondet er på 
kr 1,150 mill.  

 

 



Eierskapsmelding for 2018 

 

 
Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen 
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no  Side 19 

 

6.10 Innlandet Revisjon IKS  

NAVN Innlandet Revisjon IKS 

Org.nr /org.form 987 769 386 – Interkommunalt selskap 

Hjemmeside www.irev.no 
 

Selskapets formål Innlandet Revisjon IKS er etablert for å sikre eierne lovpålagte 
revisjonstjenester med god kvalitet til konkurransedyktige priser i 
egenregi. Revisjonskostnadene fordeles mellom eierkommunene etter 
medgått tid 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Bjørg Hagen, Styrets leder: Espen Hagberg 
 

Hvorfor eie Kommunene ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i 
selskapet. Innlandet revisjon skal yte eierkommunene revisjon i egenregi 
til selvkost. 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale 
med selskapet. Deltakere er 18 kommuner og 1 fylkeskommune, etter 
sammenslåing med Nord Gudbrandsdal kommunerevisjon fra 01.01.2018. 
Hvert år inngås egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og 
selskapet som regulerer omfang av revisjonstjenestene det enkelte år. 
 

Generelt om  
selskapet 

Selskapet tilbyr flg tjenester: 

 Regnskapsrevisjon 

 Forvaltningsrevisjon 

 Selskapskontroll 

 Annen kontroll som er bestemt i lov og medhold av lov. 
Tjenestene gjennomføres iht kommuneloven og god kommunal 
regnskapsskikk. 
 
Som følge av fylkessammenslåingen i Innlandet, er det besluttet å jobbe 
mot et felles selskap for interkommunal revisjon, dvs en sammenslåing av 
Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS. 
 

Kommentar økonomi Regnskapet for 2018 viste et overskudd på kr 0,70 mill. Selskapets 
likviditet og soliditet er meget god. 
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6.11 Krisesenteret i Gjøvik IKS  

 

  

NAVN Gjøvik Krisesenter IKS 

Org.nr /org.form 999 129 005 

Hjemmeside http://www.krisesenteret-gjovik.no 
 

Selskapets formål Gjøvik Krisesenter IKS er et lavterskeltilbud for de som trenger som har vært 
utsatt for vold i nære relasjoner. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Heidi Olden Eng           Styreleder: Odd Inge Sanden 

Hvorfor eie Bidra til å fremme sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i 
Oppland. 
 

Generelt om selskapet Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Gjøvik, 
Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Krisesenteret er et 
lavterskeltilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære 
relasjoner. Det sentrale i møtet med våre brukere er trygghet, omsorg, 
medvirkning, ansvarliggjøring, anerkjennelse, respekt og hjelp til selvhjelp.  
Det var i 2017 en sak som ble behandlet i alle kommunestyrene om 
eierstrukturen skulle endres. Alternativet var at Gjøvik skulle være 
vertskommune. Flertallet av kommunene ville ha den organisasjonsformen som 
er i dag. 
 

Kommentar økonomi       Krisesenteret finansieres av de fem kommunene som er eiere, og utgiftene er i 
hovedsak personalkostnader. 
 
I 2019 stiller Gjøvik kommune garanti med simpel kausjon for 100% av et lån 
på inntil 32,9 mill for oppføring av nybygg til nytt krisesenter i Gjøvik, til eier 
Gjøvik Boligstiftelse. Krisesenteret skal så leie bygget av Gjøvik Boligstiftelse. 
Gjøvik som vertskommune har påtatt seg ansvaret for å finne egnede lokaler 
til krisesenteret, og derfor gis også kommunal garanti i sin helhet fra Gjøvik 
kommune. 
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6.12 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (SMISO)  

NAVN Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (SMISO) 

Org.nr /org.form 990 808 767 - Interkommunalt selskap (delt ansvar) 
 

Hjemmeside www.smiso-oppland.no 

  Støttetilbud til ungdom over 16 år, kvinner og menn som har vært 
utsatt for incest og seksuelle overgrep, til støttepersoner for 
incestutsatte barn og voksne, og til de som ønsker informasjon og 
veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der målet er å 
støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp 
til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler og ulike former for 
aktiviteter og selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å 
kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat 
den enkelte bruker har behov for. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Guro Hesselberg, styrets leder: Anne Kari Hovde (Inger Ellen 
Ulsaker fra 2019) 
 

Hvorfor eie Selskapet er et virkemiddel for kommunen i forbindelse med forebyggende 
arbeid og økt kunnskap om seksuelle overgrep. 

 

Generelt om  
selskapet 

Smis ønsker å bidra til økt kunnskap om seksuelle overgrep både på 
individ- og samfunnsnivå. Senteret skal drive forebyggende arbeid, 
informasjon og rettledning til andre instanser. 
 
Smiso IKS har 15 eierkommuner, og Gjøvik kommune er vertskommune.  
 

Kommentar økonomi Likviditet og soliditet er god, lønnsomheten er svak. 
Støttesenterets tilbud er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke.  
Driftsgrunnlaget er som flg: 80% av støtten kommer fra Staten (Bufdir), 
20% fra kommunene i Oppland, Oppland Fylkeskommune, samt Helse Sør-
Øst. 
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6.13 MjøsLab IKS  

NAVN Mjøs lab IKS 

Org.nr /org.form 982 796 253 – Interkommunalt selskap 

Hjemmeside www.mjoslab.no 
 

Selskapets formål Selskapets formål er å drive et laboratorium som hovedsakelig tilbyr 
tjenester på næringsmiddel» og miljøsektoren til eierkommunene, andre 
offentlige instanser, private virksomheter og privatpersoner. Selskapet 
skal også yte veilednings- og konsulenttjenester der dette faller naturlig 
sammen med laboratoriets tjenesteproduksjon. Selskapet kan inngå 
samarbeidsavtaler med andre laboratorier. Etter vedtak i styret og 
representantskapet kan selskapet også ta opp andre oppgaver enn de 
ovenfor nevnte. 
 
Det utbetales ikke utbytte til eierkommunene. 

Selskapsledelse Daglig leder: Svein Emil Holm, Styrets leder: Dag Halvor Fjeldstad-
Pettersen 

Hvorfor eie Selskapet skal fungere som beredskapslaboratorium for eierkommunene. 
 

Det ble i 2018 vedtatt ny selskapsavtale og vedtekter for selskapet. 

Generelt om  
selskapet 

Mjøslab utfører analyse av vann, næringsmidler, hygiene, miljø eller 
luft/inneklima? MjøsLab er et akkreditert laboratorium med høy 
kompetanse og lang erfaring., samt totalleverandør av mikrobiologiske og 
kjemiske analyser. Selskapet tilbyr analysetjenester til bedrifter, offentlig 
sektor og privatpersoner.  
 

Kommentar økonomi Selskapets likviditet og lønnsomhet er meget god, soliditeten er god. 
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6.14 Totenbadet KF 

NAVN Totenbadet KF 

Org.nr /org.form 997 756 665 – Kommunalt foretak 

Hjemmeside http://totenbadet.no/ 
 

Selskapets formål Selskapets virksomhet/formål er å drive det kommunalt eide badeanlegget 
Totenbadet Vestre Toten KF. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Staffan Rickard Claesson  
Styrets leder: Stein Giæver 
 

Hvorfor eie Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling 
enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres 
et styre etter kommunelovens kapittel 11 som et kommunalt eid foretak. 
Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som 
rettssubjekt. Kommunen hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning 
til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, 
vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver. 

 

Generelt om  
selskapet 

Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret. 
Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt 
kommunestyret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt 
kommunestyrets budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen (rådmann) har 
likevel ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets 
daglige leder. Det er imidlertid ett unntak fra hovedregelen om at 
administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. 
Etter kommuneloven § 72 nr 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig 
leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har 
behandlet saken. Det er kommunelovens kapittel 11 som regulerer 
kommunale foretak. Anlegget hadde 120 000 i 2018 som i 2017 og har stor 
betydning for rekreasjon og folkehelse i kommunen. Det inngår også et 
treningssenter med mange medlemmer og ommunens frisklivssentral er 
lokalisert som en del av anlegget 
 

Kommentar økonomi Selskapets hadde et overskudd på 31 150,- kr. Dette er et godt resultat ut 
i fra det gode sommerværet og viser at det påvirkes av forhold som vær 
spesielt i sommerhalvåret. Dårlig vær gir flere besøkende. Selskapet har 
god likviditet.  
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6.15 KLP – Kommunal Landspensjonskasse 

NAVN KLP – Kommunal Landspensjonskasse 

Org.nr /org.form 938 708 606 - Gjensidig forsikringsselskap 
 

Hjemmeside www.klp.no 

Selskapets formål Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for 
tjenestepensjonsordninger. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Sverre Thornes, styrets leder: Egil Johansen 
 

Hvorfor eie KLP er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men 
selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene er alle kunder som har 
offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet. 

 

Generelt om  
selskapet 

 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og 
forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til 
bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.  

 KLP-konsernet har en forvaltningskapital på kr 596 mrd.  

 KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig 
tjenestepensjon også KLPs eiere.  
 

Kommunenes 
egenkapitalinnskudd 
 

 

Egenkapitalinnskudd   

(beløp i 1000 kr) 31.12.2018 31.12.2017 

Gjøvik 68 020 61 656 

Søndre Land 23 434 21 233 

Nordre Land 20 712 18 720 

Østre Toten 36 177 32 723 

Vestre Toten           30 070 

 

 

27 230 

SUM 178 413 161 562 
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6.16 Vestre Toten kommunale Boligstiftelse 

NAVN Vestre Toten kommunale boligstiftelse 

Org.nr /org.form 977 542 618 – Stiftelse 

Hjemmeside  

Selskapets formål Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av 
ulike årsaker trenger bistand til å skaffe seg bolig. Boligene tildeles av 
Vestre Toten kommune og eventuelt andre etter avtale med stiftelsen. 
Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Tom Murstad Søgård, Styrets leder: Leif Waarum 

Hvorfor eie Stiftelsen eier seg selv.  
 

Generelt om  
selskapet 

Gjøvik Boligbyggelag (GOBB) er forretningsfører for Vestre Toten 
kommunale boligstiftelse. 
Stiftelsen er et boligpolitisk instrument for Vestre Toten kommune., og 
har et nært samarbeid med NAV, samt helse og omsorg i kommunen. 
 

Kommentar økonomi Stiftelsen hadde et driftsresultat på 2,104 mill. kr i 2018 og likviditet og 
soliditet er gradvis forbedret de siste årene og stabilisert seg i 2018.  Det 
ligger på et tilfredsstillende nivå. På grunn av mye vedlikehold i 2016 var 
resultatet vesentlig svakere da enn hva som er normalt. 
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6.17 Total Innovation AS 

NAVN Total innovation AS 

Org.nr /org.form 981 923 472 - Aksjeselskap 

Hjemmeside  

Selskapets formål Total Innovation (tidligere Ko-Aks AS) er et innovasjons- og 
kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Selskapet skal 
være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst.  
Økt verdiskapning og flere spennende arbeidsplasser er hovedmål, og 
dette oppnås gjennom å arbeide med utvikling av både nystartede og 
etablerte bedrifter. Total Innovation er en nettverksbasert aktør og som 
bruker det meste av våre ressurser på å gjøre andre gode gjennom 
samarbeid og kobling av kunnskap, kompetanse og andre kritiske 
ressurser. 
 

Selskapsledelse Daglig leder: Lars Rognås, Styrets leder: Kari Broberg 
 

Hvorfor eie Viktig strategisk for kommunen og regionen for å sikre vekst og utvikling 
 

Generelt om  
selskapet 

Selskapet skiftet navn fra Ko-Aks AS i juni 2016. Dette skjer etter en 
strategiprosess der man fusjonerer inn innovasjonsaktiviteten i TotAl-
gruppen, for å effektivisere driften, skape en mer robust enhet, øke 
dealflowen og øke gjennomføringsevnen i å utvikle vekstkraftige nye 
bedrifter. Det ble gjennomført en mindre emisjon der TotAl-gruppen kom 
inn på eiersiden og SRM og SIVA deltok. Det driftes en inkubator i Mustad 
Næringspark med fokus mest mot IKT og sikkerhet samt helseteknologi. 
Selskapet arbeider bredt innen alle felter men har hovedfokus mot de 
kompetansemiljøene vi har i vår region, spesielt NCE Raufoss og NTNU 
Gjøvik. 
 

Kommentar økonomi Selskapet har stor aktivitet og jobber aktivt med å kommersialisere andre 
selskaper. Driftsresultatet var i pluss og selskapet har god likviditet til å 
utvikle andre bedrifter. 
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6.18 Raufoss Holding AS 

NAVN Raufoss Holding AS  

Org.nr /org.form 916 260 245 – Aksjeselskap 

Hjemmeside  

Selskapets formål Kjøpe og eie 100 % av aksjene i Raufoss Industripark AS, som eier 100 % av 
aksjene i Raufoss Industripark II AS og 99,9% av andelene i Raufoss 
Næringspark ANS som sammen eier eiendommene gnr. 12, bnr. 484, gnr. 
13, bnr. 1, 120, 503, 569, 570, 641 i Vestre Toten kommune, gnr 44, bnr. 1 
og 36 i Gjøvik kommune, og gjennom dette eierskapet skal drifte 
eiendommene, samt hva som hermed står i forbindelse  
 

Selskapsledelse Styrets leder Ted Halvard Skattum 
 

Hvorfor eie En finansiell investering som også er viktig strategisk for kommunen og 
regionen for å sikre vekst og utvikling 
 

Generelt om  
selskapet 

Raufoss industripark er solgt i 2016 og har fått ny selskaps- og eierstruktur. 
Vestre Toten kommune er fortsatt indirekte med på eiersiden på samme 
nivå - 2 % i Raufoss Holding AS. Dette er et investeringsselskap for Raufoss 
Næringspark AS. For kommunen er dette både en finansiell investering 
med målsetting om god avkastning på investert kapital og en mer 
strategisk investering for å kunne delta og påvirke i utviklingen av 
industriparken.  
 

Kommentar økonomi Selskapet er et investeringsselskap som utbetaler utbytte løpende til 
eierne. Fremtidig avkastning vil i tillegg komme som salg til nye eiere og 
økt verdi av selskapet.  
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REVI DERINGSSAMMENDRAG

Revideringen av felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen er en videreføring
av eksisterende eierskapspolitikk. Den ble opprettet i 2009 og har gjennom behandling av
de årlige eierskaps meldingene vært gjenstand for mindre endringer og tillegg.

Det er ingen store endringer av eksisterende eierskapspolitikk som foreslås i denne
revideringen, men den strukturelle oppbyggingen er blant annet endret. Her er kort de
viktigste momentene i revid eringen:

Det legges opp til klarere skille mellom kommunal forvaltning og
konkurransebasert, økonomisk virksomhet. Dette for å møte EØS - regelverk i.f.t.
offentlig støtte, unngå kryssubsidiering og fremtidig, strengere lovverk.
Tydeligere ansvar, krav og f orventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag
til endringer er ikke nye, de fleste foreligger i lovverk og ulike anbefalinger.
Forslag til en klarere og felles eierstrategier, med bl.a. klarere målsettinger for
selskapene samt felles eierstrategim aler (vedlegg 1). Dette for å møte enkelte
anbefalinger i revisjonsrapporten fra Innlandet IKS.
Det foreslås en utvidelse av eierskapsmeldingen av en mer helhetlig gjennomgang
med basis i eierstrategiene.

Med unntak av siste punkt vurderes forslagene til å ha liten økonomisk konsekvens for
kommunene. Det kan selvsagt drøftes ambisjonsnivået og rådmannens rolle i.f.t.
oppfølging av eierskapspolitikken, men dette anses av arbeidsgruppa som en drøfting som
bør tas enkeltvis hos hver enkelt kommune.

Arbeidsgru ppen for revideringsarbeidet i 2016 har vært oppnevnt av rådmennene i
Gjøvikregionen og har bestått av Aslaug Dæhlen (Østre Toten), Odd - Arnvid Bollingmo
(Vestre Toten), Stine Røen (Nordre Land), Terje Lindalen (Søndre Land) og Jan Ove Moen
(Gjøvik).

Rådme nnene i Gjøvik - regionen har behandlet dokumentet for revidert eierskapspolitikk i to
omganger, dvs. 13. mai og 17. juni 2016. Rådmennenes endringer er lagt til i dokumentet.



 Felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik-regionen   

         

Gjøvik / Østre Toten / Vestre Toten /Søndre Land / Nordre Land 3 

INNHOLD 

 

REVIDERINGSSAMMENDRAG .............................................................................2 

1. INNLEDNING ...........................................................................................4 

1.1 Rammeverk ........................................................................................4 

1.2 Juridisk styringsgrunnlag ........................................................................5 

2. EIERSTYRING ..........................................................................................8 

3. PRINSIPPER FOR EIERSTYRING ......................................................................9 

4. UTBYTTE, AVKASTNING OG ANDRE MÅL ......................................................... 11 

4.1 Utbytte ........................................................................................... 11 

4.2 Avkastningsmål ................................................................................. 11 

4.3 Andre mål ....................................................................................... 11 

5. EIERSTRATEGIER .................................................................................... 12 

5.1 Delt eierskap .................................................................................... 12 

6. STYRETS ROLLE OG ANSVAR ....................................................................... 13 

6.1 Styrets ansvar ................................................................................... 13 

6.2 Forventninger til styret ........................................................................ 13 

6.3 Valg av styrer ................................................................................... 14 

6.4 Valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskaper ....... 15 

6.5 Godtgjørelse til styret ......................................................................... 15 

7. SAMFUNNSANSVAR .................................................................................. 16 

8. EIERSKAPSFORVALTNING ........................................................................... 17 

9. OPPFØLGING ........................................................................................ 18 

10. EIERPOSISJONER ................................................................................... 19 

10.1 Kommunenes eierposter ..................................................................... 19 

10.2 Valg av selskapsform ......................................................................... 21 

VEDLEGG 1: MAL FOR UTFORMING AV KOMMUNENS EIERSTRATEGI ............................. 23 

  



Felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik - regionen

Gjøvik / Østre Toten / Vestre Toten /Søndre Land / Nordre Land 4

1 . INNLEDNING

Kommunene i Gjøvikregionen legger vekt på en felles eierskapspolitikk som er målrettet,
åpen, langsiktig og forutsigbar overfor kommunenes eierposisjoner. Kommunene har
eierinteresser i ulike type selskaper og det er i varierende grad utviklet en politikk for
hvordan kommunene skal brukes selskapene i sin oppgaveløsning eller styre selskaper med
mer kommersielt fokus. Som eiere er det viktig at kommunene har en bevisst og helhetlig
eierskapspolitikk som gir rammene for hvordan kommunene utfører sitt eierskap.

1 .1 Rammeverk
Kommunenes eierskapspolitikk kan deles i 3 forskjellige typer dokumenter:

Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags
systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette
omfatter blant an net rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer,
vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket
for kommunens eierstyring.

Formålet med det kommunale eierskapet kan inndeles i to eller tre hovedf ormer:

Finansielt eierskap
Politisk eierskap
Blandingsforhold

Eierskapspolitikk
• Overordnet og

prinsippiell
• Evalueres årlig

gjennom
eierskapsmeldingen

• Revideres hvert 4. år

Eierstrategi
• Definert og tilpasset

hvert selskap
• Revideres etter

behov.

Eierskapsmelding
• Oppfølging - og

evalueringsverktøy
• Følges opp årlig
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Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette
innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at
bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger ti l grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil
normalt være mest aktuelt når kommunen har et finansielt motiv for sitt eierskap, men det
er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne
selskapsformen, blant annet at f lere kan være eiere – også private.

Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre
kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et
gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offen tlige eiere kan den
samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil
eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert.

Blandingsforhold . De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon.
Kommun ens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på
investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning,
kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger.
For å i vareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare
styringssignaler som mulig.

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å
sikret at selskapene ivaretar de målsettingene som eiern e har satt og ikke avviker fra den
ramme for risikoprofil som er satt for selskapet.

Eierstrategiene bør opprettes/revideres i etterkant av en revidering av eierskapspolitikken.
Se vedlegg 1 for hvordan en eventuell eierstrategi kan utformes.

Eierskapsmel dingen skal bidra til god politisk styring og kontroll av de eide selskapene.
Eierskapsmeldingen bør minimum inneholde følgende:

Kommunenes eierskapspolitikk, overordnede prinsipper i.f.t. eierstyring
Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selska per og interkommunale
samarbeidstiltak, samt opplysninger om blant annet:

Formål (vedtektsfestet)
Eierandel
Ledelse / styre
Økonomiske nøkkeltall for fire år
Evt. styregodtgjørelse

Formålsdiskusjon og eierstrategi, herunder selskapets samfunnsansvar.

1 .2 Juridisk styringsgrunnlag
Det er i hovedsak tre selskaps - og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved
utskillelse av virksomhet:

Aksjeselskap (AS) – reguleres av Lov om aksjeselskaper
Interkommunale selskaper (IKS) – reguleres av Lov om interkommu nale selskaper
Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunelovens kap. 1 1 .
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En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere

Samvirkeforetak (SA) – reguleres av Lov om samvirkeforetak

Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune al ene eller sammen med andre
kommuner eller private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for
selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen.

Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, f ylkeskommuner eller andre
interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet.

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person men en del av kommunen so m
rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre
som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er
underlagt kommunestyret.

Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettm yndighet på den ene siden. På den
annen side har ikke administrasjonssjefen instruksjons - eller omgjøringsmyndighet overfor
foretakets daglige leder.

Hovedregelen er at styremøter i kommunale foretak skal være åpne.

Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes
økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere,
leverandører eller på liknende måte. Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for
foretakets forpliktelser.

Kommunene står fritt i å formelt samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt
beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av Kommuneloven § 27 .

Kommunelovens kap . 5 A har også åpnet for samarbeid om myndighetsutøvelse gjennom
vertskommunesamarbeid ( § 2 8 - 1 ). Myndigheten delegeres fra deltakerkommunene til
vertskommunen og kan organiseres enten som administrativt vertskommunesamarbeid eller
med felles folkevalgt nemnd. Den enkelte kommune kan gi vertskommunen instruks om
utøvelse av den delegerte myndi gheten i saker som alene gjelder deltakerkommunen eller
dennes innbyggere.

En annen samarbeidsmodell er samkommunemodellen etter Kommunelovens § 28 2A - 2V.
Den er utviklet for samarbeid om lovpålagte oppgaver på flere sektorer. Kommunen utøver
her styring g jennom sine representanter i samkommunestyret.

Kommunen står også fritt til å etablere stiftelser etter Stiftelsesloven. Stiftelsens formål
bestemmes ved opprettelsen. Organisasjonen er et selvstendig rettssubjekt og eier seg
selv. Innflytelse over stiftelsen kan utøves gjennom å etablere en «rådsforsamling» med
oppgaver og myndighet som beskrevet i S tiftelseslovens § 36. Kommunen står ikke lenger
fritt til å løse opp stiftelsen. Dette er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å
utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til
virksomheten.



 Felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik-regionen   

         

Gjøvik / Østre Toten / Vestre Toten /Søndre Land / Nordre Land 7 

Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. 

Kommunelovens kap. 12 gir kommunens kontrollutvalg en selvstendig rolle i forhold til 

eierne og selskapsledelsen. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 

kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan 

også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

kap. 3.  

Det kan være andre rettsområder som påvirker organisasjonsformen, som f.eks. forholdet 

til de ansatte, inhabilitet, EØS-avtalens konkurranseregler i.f.t. offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte.  Se i dette dokumentets kapittel 10.2 for mer om nærmere vurderinger av 

valg av selskapsform. 

Oversikten nedenfor oppsummerer de ulike organisasjonsformene: 
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2. EIERSTYRING 
 

Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak) og AS 

innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Kommunestyret har fortsatt det 

overordnede ansvaret. Mulighetene for direkte politisk styring og kontroll reduseres. Den 

tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Rådmannen har verken ansvar 

for eller myndighet over selskapene. For å kompensere for ulemper med redusert direkte 

styring er et viktig verktøy å etablere mål og forventninger til selskapene og prinsipper for 

eierstyring gjennom eierstrategiske dokumenter. Til sammen danner dette en 

styringsmodell og gir rammer som skal være førende for styrets arbeid. I 

oppfølgingsarbeidet mot selskapet/foretaket vektlegges kontroll av mål- og 

forventningsoppnåelse, økonomioppfølging og styreevalueringer. 

Eierstyringen utøves gjennom kommunens eierorgan som i IKS og SA er representantskapet 

og i AS er generalforsamlingen. 
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3. PRINSIPPER FOR EIERSTYRING 
 

Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som 

styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeid. Eierskapspolitikken revideres 

i 2016. 

Dette må eierne passe på: 

1. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform og nødvendighet vurderes 

grundig. 

 

2. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og 

generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

3. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med 

alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling 

i form av eieravtaler/aksjonæravtaler. 

 

4. I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes 

eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 

utfordringer med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne 

(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av 

generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat fra eiermøtene. 

 

5. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter, eierstrategier og 

på annen måte må kommunen sikre størst mulig grad er tverrpolitisk forankring av 

eierskap, eierskapsstrategi og eierføringer for selskapenes drift.  

Kommunens valgte eller nominert eierrepresentanter skal representere kommunens 

syn. 

 

6. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité. 

 

Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha 

skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt. 

 

Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i 

selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med 

bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse 

menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det 

relevante saksfeltet. 

 

7. De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling 

kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en 

henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til 

representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren 
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tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende 

spørsmål fra representanten. 

 

8. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av 

kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar 

mellom seg. 

 

9. I starten av hver valgperiode skal kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og obligatorisk opplæring i eierskapsstyring for 

sine politikere. 

 

10. Kommunen skal tydelig skille kunde og eierrollen i de selskaper en går inn i. 

Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse 

kommunens/-enes oppgaver. 

 

11. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

12. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi 

som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet.  

 

13. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk 

virksomhet skal ikke forekomme så lenge det ikke svares for en markedsmessig 

kostnad for økonomiske fordelen selskapet måtte ha. Konkurranseutsatt økonomisk 

virksomhet skal i utgangspunktet skilles ut som eget selskap. 

 

14. Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å 

realisere sine mål.  

 

15. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på 

behandling i kommunestyret på høsten. 
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4. UTBYTTE, AVKASTNING OG ANDRE MÅL 
 

Selskapenes primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt og effektivt. For 

kommersielle virksomheter gjelder å sikre bærekraftig og forretningsmessig verdiutvikling 

over tid. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal være en sentral del av 

dialogen med selskapet.  

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, 

og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventninger kunne erstattes av andre 

mål som for eksempel effektivitetsmål. 

 

4.1 Utbytte 

Kommunene skal som eier gi uttrykk for forventninger til selskapets utbytte. 

Utbytteforventninger skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse 

mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er 

at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og 

risikoprofil.  

 

4.2 Avkastningsmål 

Kommunene har investert i og overført verdier til selskaper og foretak som kommunen 

forventer bidrar til effektivisering av kommunens økonomi, og som gir avkastning på 

investeringer. 

For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt 

element for eier. Det ønskes en positiv verdiutvikling for investeringer og et viktig mål for 

selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med avkastningsmål menes 

den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i forhold til 

investeringens risiko. 

 

4.3 Andre mål 

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et 

marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis 

effektivitetsmål. Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. I noen tilfeller 

er ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene resultatkrav. 

Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det 

eierstrategiske arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de enkelte selskapene og 

innebærer at kommunen må ha tydelige og unike eierstrategier for sine eierposisjoner.  
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5. EIERSTRATEGIER 
 

Eierskapspolitikken til kommunene i Gjøvik-regionen legger opp til aktivt bruk av 

selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de 

store verdiene som ligger i de ulike selskapene. Strategien skal danne plattform for en god 

styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Eierstrategier 

kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet 

avkastning, utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, 

tvisteløsninger mellom eiere m.v. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte 

selskap. 

Det vises til vedlegg 1 for en mal på hvordan eierstrategien kan utformes. 

 

5.1 Delt eierskap 

Delt eierskap gir spesielle utfordringer knyttet til samordning av ulike eierinteresser. Det 

førende prinsipp er at eierne skal likebehandles innen hver selskapsklasse. I selskaper med 

forskjellige selskapsklasser, skal rettigheter fremgå av vedtektene. For selskaper med flere 

eiere, er omforente eierstrategier et viktig virkemiddel til å håndtere ulike synspunkter.  

Eierstrategiene gir omforente holdninger til retning og utvikling av selskapene. De er også 

verdifulle verktøy for å regulere eventuelle uenigheter. Gjennom eierstrategier kan det 

avtales formelle føringer og tvisteløsninger. Eierstrategien kan også forplikte til å etablere 

fora på administrativt nivå hvor de ulike eiernes interesser drøftes og avklares for å unngå 

forskjellige styringssignaler til selskapet. Alle eierstrategier skal forankres i 

kommunestyret. 

Der det er hensiktsmessige bør eieravtaler/aksjonæravtaler vurderes for å oppnå en felles 

helhetlig eierstrategi.  
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6. STYRETS ROLLE OG ANSVAR 
 

Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan og skal føre kontroll og formulere 

strategier, godkjenne vedtak og legitimere virksomheten.  En viktig oppgave for 

eierorganene er derfor oppnevning av styrer.  Riktig sammensetning av styrene er viktig 

både for selskapene og eier. 

6.1 Styrets ansvar 

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet. Det sørger for organisering av 

virksomheten, ansetter administrerende direktør og fører tilsyn med daglig ledelse og 

selskapets virksomhet for øvrig. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til 

selskapet. I den sammenheng legger eier til grunn at styret redegjør for eventuelle avvik. 

6.2 Forventninger til styret 

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret skal ivareta 

den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal 

være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker. Samtidig må 

styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en 

uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre 

administrerende direktør og bedriften slik at det tas gode beslutninger. 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør/skal registrere vervene på 

www.styrevervregisteret.no. 

 

Dette må styret i selskapet passe på: 

1. Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i 

forhold som det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet. 

 

2. For å sikre god selskapsstyring skal styret avklare strategiske og sentrale spørsmål 

med eier gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med 

daglig leder ansvar for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer. I alle 

selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal styret avholde 

eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 

utfordringer med eierne. 

 

3. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. 

Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og 

retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

Styret bør/skal årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og 

den interne kontroll. 
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4. Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet,
(antall ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument,
utarb eides av styret. Instruksen skal inneholde rutine for håndtering av mulige
habilitetskonflikter. Selskapet bør /skal ha retningslinjer som sikrer at
styreme d lemmer og ledene ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller
indirekte har en vesentlig inte resse i en avtale som inngås av selskapet.

5. Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål,
gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer.

6. Styret skal tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der
se lskapet er opprettet kun for å løse kommunens/ - enes oppgaver.

7. Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.

8. Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder
evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding
til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret.

6. 3 Valg av styrer
Valg av kompetente styrer er avgjørende for best mulig forvaltning av selskapsverdiene.

Styret skal være kjenn etegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets
egenart og kommunens formål med eierskapet. Under er det listet opp hvilken erfaring og
kompetanse styret som kollegium skal ha. Slik kunnskap må ofte opparbeides gjennom
styrearbeid. Det er de rfor ønskelig med kontinuitet i velfungerende styrer som sikrer at
opparbeidet kompetanse ikke forsvinner. Kompetanse skal også vurderes ut fra hvert
enkelt styremedlems personlige bidrag i form av spesifikke egenskaper.

Styret skal som kollegium ha erfari ng og kompetanse innenfor følgende områder avhengig
av selskapets behov :

Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie,
forretningsområder, lovgivning/forskrifter, strategi, avtaler mv.

Bransjekunnskap, herunder kunnskap om tr ender og utviklingstrekk innenfor
bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter.

Spesialkompetanse og erfaring innen relevante fag områder som juss,
økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.

Ledelseserfaring og ko mpetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser.

Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning.
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Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.

Ved valg til styrene uansett selskapsform velges styremedlemmet normalt for en
toårsper iode i samsvar med aksjelovens hovedregel.

Kommunelovens § 80a gjelder for alle aksjeselskaper hvor kommuner og fylkeskommuner
til sammen eier minst to tredjedeler av aksjene. Kommunelovens § 80a sier at hvis det er
to eller tre medlemmer i styret, skal be gge kjønn være representert. Hvis det er fire eller
fem medlemmer i styret, skal hvert kjønn være representert med minst to.

6. 4 Valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale
selskaper
Valgkomitéer kan være en nyttig bidragsyter til å få frem kandidater og det vurderes
løpende behovet for å opprette valgkomitéer for aksjeselskap. Valgkomitéen gis ansvaret
for å levere et begrunnet forslag om styre som grunnlag for beslutning i eierorganet.

Det anbefales å opprette regional e valgkomite er for regionale selskaper.

Styrevalg for interkommunale selskaper skjer i representantskapsmøtene vanligvis i
april/mai. Aksjeselskapene avholder sine ordinære generalforsamlinger med valg innen
utgangen av juni. Valg av styrerepresentanter til de kommunal e foretakene søkes
gjennomført på vårparten.

Valgkomiteens innstilling bør begrunnes med utgangspunkt i kapitlet ovenfor .

6. 5 Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styret bør utformes slik at den fremmer verdiskapningen i selskapene og
fremstår som ri melig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets
kompleksitet. Styrets godtgjøring bør ligge på et moderat nivå og se hen til den
alminnelige lønns - og prisutviklingen i samfunnet når den er oppe til justering.

I aksjeselskapene og de inter kommunale selskapene er det hhv. generalforsamling og
representantskap som årlig tar stilling til godtgjørelsens størrelse. Styregodtgjørelse for
evt. kommunale foretak fastsettes av kommunestyret.
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7. SAMFUNNSANSVAR 
 

Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 

samfunnsutvikling. Samfunnsansvar handler om å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over 

det som er pålagt ved lov. Det forventes at alle selskaper og foretak der en eller flere av 

kommunene i Gjøvik-regionen er eier tar samfunnsansvar og har utviklet egne holdninger 

til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, miljø, likestilling og integrering. 

Bedrifter har en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de 

opererer og det er viktig at dette reflekteres i både styring og ledelse. 

Eventuelle kommunale foretak er som del av kommuneorganisasjonen forpliktet å følge 

gjeldende kommunale retningslinjer i.f.t. etikk, arbeidsgiverpolitikk, varsling, folkehelse, 

miljøtiltak m.m. 

Når det gjelder ASer og IKSer, er det selskapenes og foretakenes styrer som har ansvar for 

ivaretakelse av samfunnsansvaret. Det forventes at styrene i de enkelte selskapene tar 

samfunnsansvar og at dette er integrert i selskapets virksomhet og strategier. 

Åpenhet om kommunens eierskap er viktig av demokratiske hensyn. Alle viktige saker som 

berører endringer i kapital, mål eller har budsjettkonsekvenser legges fortløpende frem for 

kommunestyret/-ene.  

I tillegg til det generelle ansvaret, er det noen forhold som kommunen vektlegger i sin 

eierdialog og som det forventes at styrene tar med i sine vurderinger: 

 

Arbeidsgiverpolitikk 

Den enkelte kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer for gjennomføring av konkrete 

tiltak innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, 

kompetanseutvikling m.m. Kommunen forventer at selskapene har en god 

arbeidsgiverpolitikk og at denne blir utført på en systematisk og betryggende måte. 

 

Miljø 

Det forventes at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må 

skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Mål, gjennomføring og 

evaluering av miljøarbeidet må være klart angitt. Selskaper og foretak hvor kommunen har 

eierinteresser er ulike hva gjelder påvirkning på ytre miljø. Dette vil nødvendigvis påvirke 

hvor omfattende rutiner og systemer de ulike selskapene må utvikle for å sikre at 

virksomheten tar nødvendige miljøhensyn.  
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Etikk

Det forventes at de selskap som kommunen har eierinteresser i legger kommunenes etis ke
normer og etiske problemstillinger til grunn for sitt arbeid på dette området. Ethvert
selskap skal ha en bedriftskultur som også innebærer at arbeidstaker skal kunne varsle om
kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass.

Korrupsjon

Det forventes at sel skaper hvor kommunene har eierandel i har nulltoleranse for
korrupsjon. Strenge krav til åpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel mot
korrupsjon. Kommunen er opptatt av at selskaper som kommunen har eierinteresser i er
åpne om dilemmaer knyttet til korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet. Kommunen
har reglementer, rutiner og systemer som gir styring og kontroll med kommunens
forvaltning av fellesskapets verdier.

8. EIERSKAPSFORVALTNING

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen skal sikre e n god utvikling for selskapene,
langsiktig verdiskaping, god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt
eierskapspolitikk og eierstrategier.

Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom
kommunen og selsk apene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger,
sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre.

Kommunestyret, formannskapet som kommunens eierorgan og rådmannen har i den
sammenheng viktige og ulike roller:

Kommunestyret

Vedtar kommunens eierskapspolitikk hvert fjerde år.
Behandler kommunens eiermelding årlig.
Vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak
Gjennomfører styrevalg(1)

(1) Valg av styrer til aksje selskap (AS) og interkommunal selskap (IKS) gjennomføres hhv.
generalforsamling og representantskap.

Generalforsamling og representantskap i hhv. aksjeselskap og interkommunale
selskap avholdes normalt i perioden april – juni.

Formannskapet (kommunens eierorgan)
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Innstiller til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap, jfr.
kommunestyrets rolle nevnt ovenfor
Gjennomfører eiermøter med selskap og foretak. Eiermøter med ledelsen i
selskap/foretak gir formannskapet grunnlag for å sjekke og kontrollere at disse
driver sin virksomhet på en måte som understøtter selskapets/foretakets formål og
kommunens mål med eierskapet. Formannskapet gir i eiermøtene signaler til
selskapsledelsen om hva kommunen som eier er opptatt av.

Rådmannen

Utvikler forslag til eierstrategier for behandling i kom munestyret
Utarbeider forslag til revidert eierskapspolitikk hvert fjerde år.
Utarbeider årlig eierskapsmelding.

Eventuelle kommunale foretak inngår i kommunens årshjul for budsjettering og
rapportering. Foretakenes budsjettarbeid innpasses i kommunens fra mdriftsplan for årlig
rullering av økonomiplanen. Styrebehandlet forslag fremmes som en del av rådmannens
forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret fatter vedtak om foretakenes
økonomiske rammebetingelser og investeringsbudsjett.

Den faste rap porteringen fra evt. kommunale foretak til eier skjer gjennom
tertialrapportene og årsregnskap/årsberetning. Rapporteringen innpasses i forhold til
kommunens framdriftsplaner for periodevis rapportering og årsmelding, og forelegges
kommunestyret i forbinde lse med rådmannens forslag til tertialrapporter og årsmelding.
Styret må i forbindelse med periodevis rapportering fremme konkrete forslag om endringer
i de vedtatte drifts - og investeringsrammene dersom dette anses nødvendig.

Eiermøter gjennomføres i reg i av selskapet. Deltakere fra kommunen som eier er
fortrinnsvis ordfører og/eller rådmann deltar. Det forventes en muntlig eller skriftlig
orientering i formannskapet i etterkant av gjennomføring av eiermøtet.

9. OPPFØLGI NG

Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierskapspolitik k.
Kommunens eierskapspolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge av
vesentlige endringer i over or dnede rammer for eierstyring. Det legges opp til en
gjennomgang av eierskapspolitik ken tidlig i kommunevalgperioden, dvs. hvert 4. år.

Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom
kommunestyrebehandl ing av eierskapsmeldingen . Dette vil i hovedsak handle om en
gjennomgang av eierposisjonen for å oppdatere nø kkelopplysninger om
selskapene/foretakene, herunder resultater/avkastning, styresammensetning, honorarer og
endring i mål der det er fremlagt nye eierstrategier. Dette skal sørge for åpenhet rundt
kommunens eierposisjoner.
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10. EIERPOSISJONER 
 

10.1 Kommunenes eierposter 

Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden strategiske eierposter i 39 selskaper som 

selvstendige rettssubjekter, 3 vertskommunesamarbeider i henhold til Kommunelovens § 27 

og 1 kommunalt foretak. 

Tall som er oppgitt er den enkelte kommunes evt. eierandeler. Evt. datterselskap er ikke 

oppgitt. 

 

Aksjeselskap (AS) 

 

 

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten

KUF-fondet i Oppland AS 17,12 % 1,55 % 0,10 % 3,21 % 3,21 %

Topro AS 28,89 % 15,68 % 6,07 % 6,93 % 10,40 %

ATS Gjøvik/Toten AS 50,00 % 25,00 % 25,00 %

Mjøsmuseet AS 50,00 % 12,00 % 12,00 %

AS Oplandske Dampsk.s. 6,90 % 1,41 %

Eidsiva Energi AS 3,20 % 1,80 %

Dokkadeltaet N. Våtmark.s AS 50,00 % 50,00 %

Randsfjordmuseene AS 15,50 % 15,50 %

AS Industribygg 100,00 %

GOA AS 100,00 %

AS Snertingdal Auto 20,80 %

AS Snertingdalshallen 27,44 %

Norsk Bane AS 0,48 %

Oplandske Bioenergi AS 0,27 %

Sølve AS 100,00 %

Dokka Møbler AS 100,00 %

Landsbyen Næringshage AS 13,15 %

Nordre Land Asvo AS 100,00 %

AS Sentrumsbygg 100,00 %

Vokks AS 66,67 %

Kapp Næringshage AS 20,83 %

Lena Produkter AS 100,00 %

Østre Toten Eiendomsselskap 

AS 100,00 %

Raufoss Industripark III AS 19,70 %

Komm-in AS 9,26 %

Raufoss Industrihistoriske 

Samlinger AS 100,00 %

Vestre Toten Rådhus AS 100,00 %
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Interkommunale selskap (IKS)

Kommunale foretak (KF)

§2 8 - 1 b samarbeid (styres administrativt)
Gjøvikregionen interkommunale legevakt (Gjøvik er vertskommune)
Anskaffelser – Fellesenhet Gjøvikregionen (Gjøvik er vertskommune)
Tilsynsførerordning fosterhjem
S amarbeids og koordineringsråd for Gjøvikregionen (SKR)

Øvrige selskap
Bibliotekssentralen AL (gjelder alle kommunene)
KLP – Kommunal Landspensjonskasse (gjelder alle komm unene)
Tronhus i Land

Stiftelser m.v.
Gjøvik Boligstiftelse
Østre Toten Boligstiftelse
Vestre Toten Boligstiftelse

Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve
eierstyring.

Også pensjonskasser er selveide og kan slik sett sammenlignes med stiftelser.

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V. Toten
GLT-Avfall IKS 42,03 % 8,47 % 9,74 % 21,19 % 18,57 %

Gjøvikregionen Helse og

Miljøtilsyn IKS 35,20 % 6,90 % 8,20 % 17,80 % 15,60 %

Innlandet Revisjon IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Krisesenteret i Gjøvik IKS 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %

SMISO Oppland IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Mjøslab IKS 50,00 % 25,00 % 25,00 %

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten
Totenbadet KF 100,00 %
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10.2 Valg av selskapsform 

Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform og nødvendighet vurderes grundig. Valg 

av selskapsform må vurderes ut fra hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de 

aktuelle formene, opp mot mål og hensyn kommunen ønsker å ivareta ved 

selskapsetablering. Nedenfor redegjøres det for de sentrale vurderingene som bør ligge til 

grunn for valg av selskapsform.  

Vurdering av risiko  

Risikovurdering i forhold til økonomi, markedsforhold, tjenestene/oppgavene selskapet 

skal forestå, forholdet til interessenter mv.  

Fleksibilitet på eiersiden 

Selskapsform er av betydning i forhold til hvem som kan være eiere/deltakere. 

Aksjeselskap (AS) gir stor fleksibilitet på eiersiden og muliggjør samarbeid mellom stat, 

fylkeskommune, kommuner og private aktører. I et interkommunalt selskap (IKS) kan kun 

kommuner, fylkeskommuner og andre interkommunale selskap være deltakere. Et 

kommunalt foretak (KF) er en del av kommunen som rettssubjekt og kan således ikke ha 

andre eiere. De to sistnevnte selskapsformene åpner ikke opp for privat deltakelse. 

Behov og mulighet for eierstyring 

Selskapsform, herunder selskapslovgivningen, vil påvirke kommunens mulighet til å utøve 

eierstyring overfor selskapene. I et kommunalt foretak (KF) er kommunestyret eierorgan. 

Kommunestyret har derfor utstrakt mulighet til å utøve eierstyring overfor foretakene. 

Kommunens styringsmulighet overfor et aksjeselskap (AS) er mer begrenset. Behovet for 

styring og kontroll med selskapenes virksomhet må vurderes opp mot selskapenes behov for 

handlingsrom og kommunens ansvar knyttet til selskapenes forpliktelser. Valg av 

selskapsform vil følgelig påvirkes av kommunens mål og strategier for virksomheten. 

Økonomiske forpliktelser 

Hvilket økonomisk ansvar er det ønskelig å ha knyttet til selskapets forpliktelser? 

Kommunen vil hefte ubegrenset for forpliktelsene til et kommunalt foretak (KF). I et 

interkommunalt selskap (IKS) vil kommunen hefte ubegrenset for en prosentdel (eierandel) 

av selskapets forpliktelser. Kommunen vil ha et begrenset ansvar overfor et aksjeselskap. 

Forholdet til lover og forskrifter 

Selskapsform kan være av betydning i forhold til hvorvidt selskapet er omfattet av ulike 

lover og forskrifter. Kommunale selskap kan for eksempel være omfattet av lov om 

offentlige anskaffelser, offentlighetsloven mv. 

Delegasjon av myndighet 

Selskaps- og organisasjonsform vil påvirke muligheter/begrensninger i forhold til delegering 

av myndighet. 

Skatte- og avgiftsmessige forhold 

Selskapsform er av betydning for hvorvidt selskapet er berettiget for momskompensasjon 

(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av 

begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har 

erverv til formål.  



 Felles eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvik-regionen   

         

Gjøvik / Østre Toten / Vestre Toten /Søndre Land / Nordre Land 22 

VEDLEGG 
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VEDLEGG 1 : MAL FOR UTFORMING AV KOMMUNENS EIERSTRATEGI

Bakgrunn

Historisk bakgrunn om eierposisjonen
Bakgrunn for valg av selskapsform
Om virksomhet og bransjetilhørighet
Virksomhetens rolle i.f.t. kommunen og kommuneplan

Virksomhetens formål

Komme klart fram hva som er kommunal tjenesteproduksjon eller forvaltning, og
hva som er økonomisk virksomhet.

Eiers forventninger

Formue - og kapitalforvaltning
Verdibevaring og bærekraft
Effektivitet
Kvalitet og utvikling
Konkurranse - og markedsfo rhold, herunder prisstruktur
Virksomhetens økonomiske risikoprofil, herunder finansielle føringer og fullmakter
Avkastning, utbytte og eieruttak

Hvordan styres virksomheten

Oppfølging av målsettinger/rapportering
Styringsorgan
Oppfølging og informasjonsdel ing, eiermøter
Evt. oppdragsavtaler m.v.



VALG TIL SELSKAPER, STYRER OG RÅD 2019 – 2023 – VESTRE 

TOTEN KOMMUNE: 

 

SELSKAPER: 

Kompetanse-, Universitets og Forskningsfondet i Oppland (KUF) AS  
KUF eies av Oppland Fylkeskommune og 16 kommuner i Oppland. Begrenset 

aktivitet i selskapet nå, da fondets midler i hovedsak er blitt disponert.  

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Elin Synnøve Solberg H Tonje Bergum Jahr AP 

 

Topro AS 
 

Representantskap/generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Jorunn Ballangrud SP Stein Rune Vinger FRP 

 
 
ATS Gjøvik Toten AS 
 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Jon Aaslund AP Rolf Erik Halle AP 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 
Mjøsmuseet AS 
 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Hans Kristian Thorsrud SP Stian Pettersbakken AP 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite. 

 
  



Raufoss Industripark Holding AS  
 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Arild N. Ødegaard SP   

Styremedlemmene velges etter innstilling fra en valgkomite.  
 
 
Raufoss Næringspark  
 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Arild N. Ødegaard SP   

 
 
 
Komm-in AS 
 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Elin Synnøve Solberg AP   

Styremedlemmene velges etter innstilling fra en valgkomite.  
 
 
Raufoss Industrihistoriske samlinger AS  
 
Formannskapet er generalforsamling. Styremedlemmer velges av 
generalforsamling.  
 
 
Total Innovation AS 
 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Stian Olafsen AP Tonje Bergum Jahr AP 

Styremedlemmene velges etter innstilling fra en valgkomite.  
 
 
Vestre Toten rådhus AS 
 
Formannskapet er generalforsamling. Styremedlemmer velges av 
generalforsamling.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Horisont Miljøpark IKS 
 

Utnevning av representant til representantskap 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Arild N. Ødegaard SP Arve Sørbo H 

Stian Olafsen  AP Tonje Bergum Jahr AP 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 
 
Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS 
 

Utnevning av representant til representantskap 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Tonje Bergum Jahr AP Stian Olafsen AP 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 
 
Innlandet Revisjon IKS 
 

Utnevning av representant til representantskap 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

 FRP Arve Sørbo H 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 
 
Gjøvik Krisesenter IKS 
  

Utnevning av representant til representantskap 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Dorthe Ødegaard SP Tonje Bergum Jahr AP 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 

SMISO Oppland IKS – 

Utnevning av representant til representantskap 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Elisabeth Bråthen SV Ingrid Hovsveen SV 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 

 



Mjøslab IKS 

Utnevning av representant til representantskap 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Sissel Skiaker SP Frode Engen AP 

I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at 

styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.  

 

Totens Sparebank 

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Amanda Tandsether H Stian Olafsen AP 

 

 

  



RÅD/UTVALG/STIFTELSER/GAVEFOND 

 

Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse  

 

Utnevning av styrerepresentanter 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Tonje Bergum Jahr AP Paula M. Elvesveen MDG 

    

    

 

Sivesind Vannverk 

Utnevning av styrerepresentant 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Sonny Ingunn Sangnes SP Stian Pettersbakken AP 

 

 

Jernbaneforum Gjøvikbanen 

Utnevning av medlemmer 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Stian Olafsen AP Tonje Bergum Jahr AP 

 

 

Politiråd 

Utnevning av medlemmer 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Stian Olafsen AP Tonje Bergum Jahr AP 

Kjersti Diesen Løken SP Arild N. Ødegaard Sp 

 

 

Trafikksikkerhetsforum 

Utnevning av medlemmer 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Arve Sørbo H Aage Midtbu SP 

Repr. fra posisjon 
velges i Planutvalget  

   

 

 

Jørgen Sælids minnefond 



Utnevning av styrerepresentanter  

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 
Repr. Gimles venner    
Repr. Raufosstun venner    

Svein Erik Sørensen FRP Formannskapet  

Torhild K.R. Løkken AP Pers. May Britt S. Huuse AP 

Jorunn Ballangrud SP Pers. Kjetil Sangnes  

Monika Bekkelund Adm.   

 

Ragna Bliksethløkkens gavefond 

Utnevning av styrerepresentanter 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Anders Vildåsen Uavh Kjetil Sangnes H 

Ann Marit Sandsengen A Kjersti Diesen Løken SP 

Eli Natvik R Lajla Tangen AP 

Berit Grefsrud Løken 
(Leder) 

SP   

Stig Vestlie FRP   

Leder velges av kommunestyre + 3 varamedlemmer 

 

Alfreds Nøklebys gavefond 

Utnevning av styrerepresentanter 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Anders Vildåsen 
(Leder) 

Uavh Pers Sissel Skiaker SP 

 Verge 
psyk 

Pers  

Monika Bekkelund Adm. Pers   

Styreleder (politiker) velges av kommunestyre 

Frivilligsentralen 

Utnevning av styrerepresentant 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Stian Olafsen AP Tonje Bergum Jahr AP 

 

Samarbeidsutvalg fastlegeordningen 

Utnevning av medlemmer 

Valgt representant Parti Valgt vararepresentant Parti 

Elin S. Solberg  H Veslemøy Linde MDG 
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