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REVIDERINGSSAMMENDRAG 
 

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 eierskapsmeldingene 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 revideringen: 

 

 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 forventninger 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 eierstrategimaler (vedlegg 1). Dette for å møte enkelte 

anbefalinger i revisjonsrapporten fra Innlandet IKS. 

Forslagene vurderes 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. 

Arbeidsgruppen 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). 

Rådmennene 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.  
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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 annet 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 hovedformer: 

 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 til 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 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. Eksempelvis vil 
eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert.  
 
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. 

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

sikret at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne 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. 

Eierskapsmeldingen 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 selskaper 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 interkommunale selskaper 

 Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunelovens kap. 11. 
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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 alene 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, 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 som 

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 budsjettmyndighet 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 (§ 28-1). 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 myndigheten 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 gjennom 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 Stiftelseslovens § 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. 
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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 skal ha 

skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt. 

 

Kommunestyrets medlemmer kan velges til selskapsstyrer i selskaper der kommunen 

er eier/medeier.  

 

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. 
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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. Konkurranseutsatt virksomhet skal være regnskapspliktig utskilt og ved stort omfang 

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. 

 

http://www.styrevervregisteret.no/
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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, 

utarbeides av styret. Instruksen skal inneholde rutine for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. Selskapet bør/skal ha retningslinjer som sikrer at 

styremedlemmer og ledene ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller 

indirekte har en vesentlig interesse 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 

selskapet 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 kjennetegnet 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 derfor 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 erfaring 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 trender og utviklingstrekk innenfor 

bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 

 Spesialkompetanse og erfaring innen relevante fagområder som juss, 

økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv. 

 

 Ledelseserfaring og kompetanse 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 

toårsperiode 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 begge 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 regionale valgkomiteer 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 kommunale 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 rimelig 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 interkommunale 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 etiske 

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 selskaper 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 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.  

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 aksjeselskap (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 kommunestyret 

 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 framdriftsplan 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 rapporteringen 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 forbindelse 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 regi 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. OPPFØLGING 
 

Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierskapspolitikk. 

Kommunens eierskapspolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge av 

vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring. Det legges opp til en 

gjennomgang av eierskapspolitikken tidlig i kommunevalgperioden, dvs. hvert 4. år. 

Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom 

kommunestyrebehandling av eierskapsmeldingen. Dette vil i hovedsak handle om en 

gjennomgang av eierposisjonen for å oppdatere nøkkelopplysninger 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) 

 

§28-1b samarbeid (styres administrativt) 

 Gjøvikregionen interkommunale legevakt (Gjøvik er vertskommune) 

 Anskaffelser – Fellesenhet Gjøvikregionen (Gjøvik er vertskommune) 

 Tilsynsførerordning fosterhjem  

 Samarbeids og koordineringsråd for Gjøvikregionen (SKR) 

Øvrige selskap 

 Bibliotekssentralen AL (gjelder alle kommunene) 

 KLP – Kommunal Landspensjonskasse (gjelder alle kommunene) 

 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.  
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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 markedsforhold, herunder prisstruktur 

 Virksomhetens økonomiske risikoprofil, herunder finansielle føringer og fullmakter 

 Avkastning, utbytte og eieruttak 

Hvordan styres virksomheten 

 Oppfølging av målsettinger/rapportering 

 Styringsorgan 

 Oppfølging og informasjonsdeling, eiermøter 

 Evt. oppdragsavtaler m.v. 

 

 


