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1. Innledning 
 

Kommunen kan organisere tjenestene på ulike måter, og ha eierinteresser i ulike selskaper og 

organisasjonsformer. De ulike eierinteresser kommunen har fremgår av denne eierskapsmelding.  

 

Kommuneloven § 26-1, gjeldende fra 1.1.2020, stiller krav om at kommunen en gang i valgperioden 

skal utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv.  Her skal bl.a. 

kommunens prinsipper for eierstyring fremgå, oversikt over eierinteresser i kommunale foretak og 

andre virksomheter samt formålet med disse eierinteressene.   

 

Når eierinteressene er lagt til egne rettssubjekter, vil videre styring av virksomheten avgjøres av 

hvem som sitter i virksomhetens eierorganer. Kommunestyret vil ha innflytelse ved å behandle 

eierdokumenter til selskapet eller å være representert i eierorganet.  

 

Eierskapsmeldingen gir oversikt over hvilke virksomheter kommunen er medeier i, formålet med 

eierskapet og kan gi grunnlag for ønskede styringssignaler. Det bør skilles mellom krav til utøvelse av  

eierskap og de målsettinger og formål eierne har (eierstrategi).  

 

KS har utarbeidet følgende 19 anbefalinger for aktivt eierskap, og i denne eierskapsmeldingen 

omtales spesielt pkt 2, 4, 5 og 7. De øvrige punkter skal følges opp i de ulike virksomheter: 

 

1. Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte 

2. Utarbeiding av eierskapsmelding 

3. Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 

4. Valg av selskapsform 

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltning av kommunens interesser i 

selskap 

7. Sammensetning og funksjon til eierorgan 

8. Gjennomføring av eiermøte 

9. Eierens krav til profesjonelt styre 

10. Valgkomitè for valg av styret i selskaper (AS og IKS) 

11. Rutiner for vurdering av styret sin kompetanse 

12. Styresammensetning i konsernmodell 

13. Valg av vararepresentanter 

14. Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styret 

15. Kjønnsrepresentasjon i styret 

16. Godtgjøring og registrering av styreverv 

17. Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon 

18. Utarbeiding av etiske retningslinjer 

19. Administrasjonssjefens rolle 

 

Eierskapsmeldingen oppdateres årlig ifbm årsregnskapet. 
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2. Organisasjonsformer 

2.1 Kommunalt foretak (KF) 

Kommunalt foretak etableres med hjemmel i kommuneloven kap. 9, og er ikke en egen juridisk 

enhet, men del av kommunen som rettssubjekt. Det er bare en kommune som eier et kommunalt 

foretak, det er ikke en samarbeidsform mellom flere eiere. Kommunestyret er øverste myndighet, 

velger styret og godkjenner vedtektene. Lederen har ikke rapporteringsplikt til kommunedirektøren, 

men har rett til å uttale seg før saker blir behandlet i styret eller kommunestyret.  

 

Kommunen er part i alle avtaler og ansvarlig for foretaket sine forpliktelser.  

 

Organisasjonsformen blir valgt når man ønsker å skille ut en tjeneste fra kommunens ordinære 

virksomhet. Dette er ikke mye brukt i Valdres. 

2.2 Aksjeselskap (AS) 

Aksjeselskap er egen juridisk enhet. Eierens (kommunens) ansvar for selskapets forpliktelser er 

begrenset til eierens andel av aksjekapitalen, dvs betalt vederlag for aksjene. Selskapsformen brukes 

mye i privat sektor for å redusere risiko, slik at aksjonæren bare risikerer å tape betalt aksjekapital og 

ikke drar med seg morselskapet eller privat økonomi inn i en eventuell konkurs. Hvis risiko for tap 

skal være et vesentlig moment for at kommunen organiserer virksomheten i et aksjeselskap, bør 

kommunen være villig til å la selskapet gå konkurs med påfølgende tap for de som har krav på 

selskapet. Dette er ofte ikke tilfelle ved kommunalt eierskap.   

 

Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styret. Styret har 

ansvar for forvaltning av selskapet og løpende drift av selskapet.  

 

Eierne har stemmerett i generalforsamlingen ifht antall aksjer, og avstemmingen er normalt 

flertallsavgjørelser regulert av aksjeloven. Styret jobber som hovedregel for selskapets beste, og her 

er det også flertallet som bestemmer. Men hvis styremedlemmet ikke samtidig jobber til det beste 

for eieren (aksjonæren), uavhengig av lønnsomhet for selskapet, så vil normalt eieren bytte ut 

styremedlemmet.  

 

Ved kommunalt eierskap vil de kommuner som representerer et flertall kunne overstyre en større 

eier hvis denne eier 50% eller mindre av aksjene. En slik eierform kan medføre at flere mindre 

samarbeidskommuner kan stemme ned interessen til den største kommunen.  

 

Styring av selskapet skjer via kommunens representanten i generalforsamlingen.  

2.3 Interkommunale selskap (IKS) 

Et interkommunalt selskap er et «kommunalt aksjeselskap» med hjemmel i kommuneloven. Det er 

egen juridisk enhet som et aksjeselskap. Men deltakerne kan bare være kommuner, fylkeskommuner 

eller andre interkommunale selskap.  

 

Det er ikke innbetaling av kapital/innskudd som begrenser eiernes ansvar, slik som i aksjeselskap, 

men deltakerne (kommuner) har ansvar selskapets forpliktinger ifht. Eierandel jf. vedtektene.  

Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. Styret har ansvaret for daglig drift av selskapet.   
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Styring av selskapet skjer via kommunens representanten i representantskapet og styremedlemmer. 

 

Ved kommunalt eierskap vil de kommuner som representerer et flertall kunne overstyre en større 

eier når denne eier 50% eller mindre. En slik eierform kan medføre at flere mindre 

samarbeidskommuner kan stemme ned interessen til den største kommunen. 

2.4 Interkommunalt samarbeid 

Kommunalt samarbeid organiseres for øvrig som et interkommunalt politisk råd (KL kap 18), 

kommunalt oppgavefellesskap (KL kap 19) eller vertskommunesamarbeid (KL kap 20). Tidligere 

kommunelov §§ 27 og 28 samarbeid.  

 

a) Interkommunalt politisk råd organiseres jf. kommuneloven kap. 18 

Behandler saker som går på tvers av kommunegrensene. Samtlige deltakere i politisk råd skal 

være representert med minst ett medlem i representantskapet, valgt av kommunestyret, som er 

øverste eierorgan. Dette er typisk organisasjonsform for «Regionrådet».  

 

b) Kommunalt oppgavefellesskap organiseres jf. kommuneloven kap. 19 

Etableres for å løse felles oppgaver. Samtlige deltakere skal være representert med minst ett 

medlem i representantskapet, valgt av kommunestyret. Den enkelte deltaker i et kommunalt 

oppgavefellesskap har ubegrensa økonomisk ansvar for sin andel av fellesskapets forpliktelser.  

 

c) Vertskommunesamarbeid jf. kommuneloven kap. 20 

En kommune (samarbeidskommune) kan overlate lovpålagte oppgaver til en annen kommune 

(vertskommune). Vertskommunesamarbeidet kan foregå som et administrativt 

vertskommunesamarbeid eller vertskommunesamarbeid med felles folkevald nemnd. 

Kommunedirektøren delegerer myndighet til kommunedirektøren i vertskommunen etter 

instruks fra kommunestyret.  

 

2.4.1 Anna interkommunalt samarbeid 

Kommunen inngår i tillegg i flere ulike former for samarbeid med andre kommuner, for å løse 

konkrete oppgaver i fellesskap med kostnadsfordeling.  

2.5 Stiftelse 

Kommunen kan opprette stiftelser alene eller sammen med andre. En stifting kan ikke eies av noen, 

men styrer seg selv av et valgt styret og er et selvstendig rettssubjekt.   

 

Etablering (og oppløysing) av stiftelser skal skje etter Lov om stiftelser av 15.06.2001 nr. 59. Midler i 

en stiftelse kan ikke overføres til andre formål enn stiftelsens formål, og kommuner bør være 

forsiktige med å overføre store verdier til en stiftelse. 
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3. Eierstyring 
 

3.1 Formålet med kommunen sitt eierskap  
En eller flere av de fem kategoriene nedenfor legges til grunn for utforming av mål og motiv for 

eierskapet, som omtales under hvert engasjement: 

• Politisk motivert, for eksempel beholde og videreutvikle arbeidsplasser 

• Finansielt motivert, dvs. sikre at investert kapital oppnår høyest mulig avkastning over tid 

• Effektivisering av tjenesteproduksjon, for eksempel renovasjon, legevakt, brannvern, o.l. 

3.2 Valg til generalforsamling/representantskap og valg av styre 
I følge KS anbefaling for aktivt eierskap (pkt. 7) er det anbefalt at sentrale folkevalgte (ordfører) 

oppnevnes til å representere kommunen i øverste eierorgan. Dette vil bidra til å forenkle 

samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyret og eierorganet. Medlemmer av 

representantskapet i IKS er valgt av kommunestyret jf. kommuneloven, og andre kan ikke møte etter 

fullmakt (i motsetning til i AS). Det bør derfor velges varamedlem for medlemmer i 

representantskapet.  

 

KS sin anbefaling bør følges når eierskapet er politisk motivert. Er eierskapet motivert ut fra 

effektivisering av tjenesteproduksjon, kan det være hensiktsmessig at administrasjonen sitter i 

eierorganene for å sikre faglige og effektive styringssignaler til en slik virksomhet.  

 

Det er opp til hvert enkelt eierorgan (generalforsamling/representantskap) å stille krav til styrets 

kompetanse og sammensetning. Et godt utgangspunkt kan være det aktuelle selskapet sin 

formålsparagraf og langsiktige strategier. Det er viktig å oppnevne styremedlem som utfyller 

hverandre ifht. kompetanse og erfaring. Dersom folkevalgte eller tilsette i kommunen er aktuelle 

som styremedlem i selskap kommunen har eierinteresse i, bør det vurderes hvor ofte vedkommende 

vil bli inhabil (for eksempel ordfører eller kommunedirektør). Bruk av ledende politikere i styret kan 

medføre inhabilitet ved behandling av saker om selskapet i kommunestyret/formannskapet. 

Kommunedirektøren blir ikke inhabil i budsjett- og driftsspørsmål i selskaper som er opprettet ut fra 

effektivisering av tjenesten. 

 

Kommunestyret bør ha en prinsipiell diskusjon om godtgjørelse for styreverv (ref. KS anbefaling 

punkt 16), herunder ansatte i kommunen ifht eksterne. Godtgjørelsen bør reflektere kompleksiteten 

til virksomheten, kompetanse og tidsbruk, samt styrets økonomiske og strafferettslige ansvar.   

 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskap bør registrere verva sine i styrevervregisteret 

(www.styrevervregisteret.no).  

 

  

http://www.styrevervregisteret.no/


Nord-Aurdal kommune - Eierskapsmelding 
 

6 

3.3 Prinsipper for eierstyring 
Når kommunen samarbeider i et selskap, der avgjørelser er flertallsavgjørelser i eierorganet, kan en 

større eller mindre kommune bli nedstemt, ved at de øvrige kommunene i samarbeidet er enige om 

en annen beslutning. Dette i motsetning til i et interkommunalt samarbeid etter 

vertskommunemodell jf. KL § 20, der vertskommunen har størst styringsrett. Men vertskommunen 

må forholde seg slik at samarbeidet opprettholdes, alternativet er at samarbeidskommunen melder 

seg ut av samarbeidet.   

 

Når kommunen har valgt å etablere tjenester i egne selskaper (AS eller IKS), så har kommunestyret 

politisk valgt å flytte styringen til en egen juridisk enhet. Virksomheten vil da bli styrt av selskapets 

øverste myndighet (generalforsamling for AS og representantskapet i IKS), som velger styret til 

oppfølging av daglig drift og daglig leder.  

Om selskapet styres politisk eller administrativt avgjøres ved beslutning om hvem som er 

representant til øverste eierorgan. Kommunestyret oppnevner normalt denne representanten, og 

organet selv kan ikke utgjøre generalforsamling hvis det er flere eiere. Eierorganet i alle selskaper 

skal påse at det er vedtatt eierstrategi for selskapet.  

Eierrepresentanter i de ulike virksomheter skal kreve at møteinnkalling med saksliste, saksutredning 

og forslag til vedtak sendes medlemmene i selskapets øverste organ minst fire (4) uker før møte. 

Kommunens representant i virksomhetens øverste eierorgan skal vurdere sakslisten. I den grad 

representanten er usikker på stemmegivning skal saken tas opp med kommunedirektør eller 

ordfører, som vurderer om sakens prinsipielle spørsmål bør tas opp i formannskapet eller 

kommunestyret for politisk avklaring.  

Kommunen skal gjennom sitt eierskap bl.a. påse at virksomhetene har: 

d) en åpenhetskultur,  

e) gode resultatmål 

f) funksjonell interkontroll  

g) høyt etiske og moralske nivå i virksomheten 

Under pkt. 1 Innledning er prinsipper for eierstyring fra Kommunenes sentralforbund (KS) 

oppsummert i 19 punkter, der følgende merknad er viktig for vår eierstyring: 

Pkt 5: Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet.  

Dette er et prinsipp som i praksis ikke er vanskelig å gjennomføre for bl.a. VKR IKS, som behandler 

både monopol (husholdningsavfall) og næring (næringsavfall) i selskapet. Det vil være økonomisk og 

miljømessig uhensiktsmessig å etablere et eget mottaksselskap for næringsavfall fysisk på et annet 

sted enn i VKR på Rebneskogen. Men det skal være stor fokus på dokumentasjon av 

kostnadsfordeling på et slikt området.  Opprettelse av et eget Næringsavfallsselskap på samme 

fysiske området, vil ikke ha annen effekt enn dagens kostnadsfordeling. 
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4. Oversikt over kommunalt eierskap i Nord-Aurdal kommune 
Aksjeselskaper Eierandel Aksjekapital 

Valdres Energiverk mor AS 33,33% 10 000 000 

Kommunekraft AS 0,31% 1 000 

Fagernes Skysstasjon AS 33,30% 1 993 058 

Valdres Folkemuseum AS 35,95%  89 800 

Kvitvella Electrisitetsverk AS 40,39% 2 576 000 

Valdres Storhall AS 74,06% 3 000 000 

Leirin Skiløyper AS 1,69% 5 000 

Valdres LAB AS 31,80% 183 600 

Valdres Arbeidssenter AS   

Valdres Næringshage AS   

Andre eierformer   

Kapitalinnskudd KLP  24 498 021 

Ulnes Vannverk SA  500 

Vestringsbygde Vannverk SA  10 000 

Valdres opplæringskontor SA  5 000 

 

Interkommunale selskap (IKS) Eierandel Innskutt kapital 

Valdres kommunale renovasjon IKS 32,73% 777 910 

IKT Valdres IKS 16,67% 125 000 

Innlandet Revisjon IKS 3,12% 74 200 

VLMS Eiendom IKS 50,00% 6 000 000 

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKS 4,5% 0 

 

 

Samarbeidsformene nedenfor drøftes ikke videre ifht formålet med eierskapet. 

Kommunelov kap 18 og 19  Eierandel Innskutt kapital 

Valdres Interkommunale Råd jf kap 18, (org. Jf ny kommunelov)   

Valdres Natur og Kulturpark Oppgavefellesskap jf kap 19    

 

Interkommunalt samarbeid  Vertskommune Fordeling Deltakere 

Valdres GIS Vang  Alle valdreskommunene 

Innkjøpskoordinator Valdres SAK  Alle valdreskommunene 

NAV Valdres   NAK Folketall Alle valdreskommunene 

PP-tjeneste  NAK Folketall Alle valdreskommunene 

Psykologitjenesten nedre Valdres NAK  Nak, Sak og Etnedal 

Rusbehandling NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Fact Team NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Barnevern NAK Bacher Øsk, Nak, Sak og Etnedal 

Institusjonslokaler VLMS NAK Tjenesten Alle valdreskommunene 

Jordmortjenesten - VLMS  NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Valdres legevakt - VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Intermediæravdeling VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Øyeblikkelig hjelp senger - VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Regional kreftkoordinator – VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

IKA Opplandene - arkiv    

Alarmsentralen 110 Hamar   46 kommuner Innlandet 

Felles barnevernvakt   Alle kommuner i Valdres, 
Hallingdal og Ringerike 

Ved Sykehuset Innlandet - VLMS    

Spesialpoliklinikk Sykehuset Innl. Null  

Dialyse Sykehuset Innl Null  

Røntgen Sykehuset Innl Null  

Kreftpoliklinikk Sykehuset Innl Null  
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4.1 Aksjeselskap 

4.1.1 Valdres Energiverk Mor AS  

Org.nr 921 389 256 

Forretningsadresse Spikarmoen 16, 2900 Fagernes 

Kontaktperson Adm dir jf www.brreg.no 

Stiftet  30.08.2018, men videreføring av tidligere etablert selskap 

Aksjekapital Kr 22 800 000 

Selskapets 
hovedformål 

Selskapet driver med overføring av kraft via nettselskap, 
sluttbrukeromsetning av kraft og ivaretar kommunens interesser i 
kraftrettigheter.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk eierskap av selskapets nettvirksomhet. 
Finansielt eierskap på selskapets kraftomsetning til sluttbruker, med større 
krav til utbytte. 

Eierandel 33,33% 

Innskutt eierandel Kr 10 000 000 

Ansvarlig lån Kr 20 000 000 

Forventning  1) Nettutbygging til sluttbruker ivaretar kommunens interesser for 
sikker strømleveranse til sluttbruker til riktig pris. 

2) God forvaltning av kommunens kraftrettigheter. 
3) Godt utbytte til kommunene av innskutt kapital.  

Datterselskap Valdres Fiber AS (100%), Valdres Montasje og Entreprenør AS (100%), 
Valdres Vekst AS (100%), Kvitvella Electrisitetsverk AS (59%), Fossbråten 
Kraftverk AS (55%), 

Generalforsamling Ordfører representerer 

Selskapsstrategi Vedtatt 2020 

Selskapsavtale Ny konsernstruktur vedtatt 2018 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Selskapet har begge områdene, og har skilt dette ut i egne selskaper. 
Selskapet må allikevel ha god dokumentasjon på riktig kostnadsfordeling 
mellom selskapene. 
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4.1.2 Kommunekraft AS  

Org.nr 866 818 452 

Forretningsadresse Akersgate 30, 0158 Oslo 

Kontaktperson Caroline Lund  

Stiftet  28.04.1993 

Aksjekapital Kr 320 000 

Selskapets 
hovedformål 

Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive 
annen virksomhet tilknyttet slik formidling. 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk eierskap knyttet til forvaltning av rettighets- og konsesjonskraft 

Eierandel 0,31% 

Bokført eierandel Kr 1 000 

Forventning  Sikre tilgang på kraftforvaltningskompetanse fra Landssammenslutningen 
for kraftkommuner 

Datterselskap  

Generalforsamling Ordfører representerer når aktuelt. 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 

 

4.1.3 Fagernes skysstasjon AS  

Org.nr 961 667 852 

Forretningsadresse Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes 

Kontaktperson Syver Gjevre 

Stiftet  03.05.1991 

Aksjekapital Kr 300 000 

Selskapets 
hovedformål 

Planlegge, bygge og drive en bygning for transport og serviceterminal  for 
personer, post og gods på Fagernes, og utleie av lokaler til  bedrifter og 
institusjoner med tilknytning til transport- og  reiselivsnæringen. Selskapet 
kan også drive transportterminaltjenester  i lokaler eid eller leid av 
selskapet.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk eierskap 

Eierandel 33,3% 

Bokført eierandel Kr 1 993 058 

Ansvarlig lån 0 

Forventning Sikre skysstasjon i kommunen 
Utbytte av kapitalplasseringen 

Datterselskap  

Generalforsamling Ordfører representerer 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.1.4 Valdres Folkemuseum AS  

Org.nr 989 932 357  

Forretningsadresse Tyinvegen 27, 2900 Fagernes 

Kontaktperson Daglig leder Ole Aastad Bråten 

Stiftet  19.06.2006 

Aksjekapital Kr 250 000 

Selskapets 
hovedformål 

Drift av historiske steder, bygninger og severdigheter. 
Eier og driver av bygningsmessig anlegg og samlinger som befinner seg på 
Valdres Folkemuseums område, og i museets eie på annen måte. Befatte 
seg med kulturhistorisk bevaring og formidling, og drive forsking spesielt i 
tilknytning til den lokale kulturarven.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk eierskap 

Eierandel 35,92% 

Innskutt eierandel 89 800 

Ansvarlig lån 0 

Forventning  Museumsdrift i kommunen 

Datterselskap Valdresmusea AS  

Generalforsamling Ordfører 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 

 

4.1.5 Kvitvella Electrisitetsverk AS   

Org.nr 997 434 072 

Forretningsadresse Spikarmoen 16, 2900 Fagernes 

Kontaktperson Daglig leder Kim Tronrud 

Stiftet  05.09.2011 

Aksjekapital Kr 16 751 000 

Selskapets 
hovedformål 

Tilrettelegging, produksjon og salg av kraft og andre virksomheter 
som  naturlig faller sammen med dette.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk  

Eierandel 40,39% 

Innskutt eierandel Kr 2 576 000 

Ansvarlig lån 0 

Forventning  Utbytte på aksjekapital 

Datterselskap  

Generalforsamling Ordfører 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.1.6 Valdres Storhall AS   

Org.nr 912 607 380 

Forretningsadresse Skulevegen 18, 2920 Leira i Valdres 

Kontaktperson Daglig leder  

Stiftet  28.03.2014 

Aksjekapital Kr 5 227 000 

Selskapets 
hovedformål 

Bygging og drift av storhall på Leira, samt det som naturlig står 
i  forbindelse med dette 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel 74,06% 

Innskutt eierandel Kr 3 000 000 

Ansvar lån Kr 0 

Forventning  Gode fritidstilbud for barn og unge i kommunen 

Datterselskap Valdres Storhall drift AS 

Generalforsamling Ordfører 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 

 

4.1.7 Leirin Skiløyper AS   

Org.nr 937 178 654 

Forretningsadresse  

Kontaktperson  

Stiftet  27.03.1985 

Aksjekapital Kr 293 000 

Selskapets 
hovedformål 

Koordinere aksjonærenes interesser, utvikle og  drive aktivitetsanlegg, 
herunder innkjøp av  løypeprepareringsmaskin og preparering av 
løyper,  servicevirksomhet og markedsføring samt andre  tiltak som kan 
fremme fritidsaktiviteter i  Nord-Aurdal. 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel 1,69% 

Innskutt eierandel Kr 5 000 

Ansvar lån 0 

Forventning  God drift av skiløyper i området 

Datterselskap Nei 

Generalforsamling Ordfører, men passiv eier  

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.1.8 Valdres Lab AS   

Org.nr 986 387 250 

Forretningsadresse Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes 

Kontaktperson Daglig leder 

Stiftet  03.12.2003 

Aksjekapital Kr 1 005 000 

Selskapets 
hovedformål 

Laboratorievirksomhet og alt som står i forbindelse med dette.  Selskapet 
skal også yte veilednings-og konsulenttjenester. 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel 31,8% 

Innskutt eierandel Kr 183 600 

Ansvar lån 0 

Forventning  1. Sikre formålet 
2. Utbytte av kapitalen 

Datterselskap Nei 

Generalforsamling Ordfører, men passiv eier 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 

 

4.1.9 Valdres Arbeidssenter AS   

Org.nr 917 149 275 

Forretningsadresse Kongsvegen 80, 2920 Leira i Valdres 

Kontaktperson Daglig leder 

Stiftet  24.02.2016 

Aksjekapital Kr 2 800 000 

Selskapets 
hovedformål 

Skape sysselsetting for yrkeshemmede gjennom produksjon, salg og 
alt  som står i forbindelse med dette.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel 28% 

Innskutt eierandel Kr 784 000 

Ansvar lån 0 

Forventning  1. God sysselsetting for målgruppen 
2. Utbytte av innskutt kapital 

Datterselskap Nei 

Generalforsamling Ordfører 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.1.10 Valdres Næringshage AS   

Org.nr 984 023 049 

Forretningsadresse Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes 

Kontaktperson Daglig leder 

Stiftet  10.09.2021 

Aksjekapital Kr 1 220 000 

Selskapets 
hovedformål 

Være utvikler for og koordinator av en samlokalisering av  kunnskapsbasert 
næringsvirksomhet i Valdresregionen. Dette skal skje i  tilknytning til en 
eiendom hvor selskapet skal være leietaker.  Selskapet skal innenfor 
rammen av bedriftsøkonomiske prinsipper,  lokalt legge til rette for at høyt 
utdannet personellkan utføre sin  profesjon på hjemstedet og bidra til at 
lokalt næringsliv får  tilstrekkelig tilgang til slik kompetanse gjennom 
oppbygging av et  større totalmiljø som består av flere små virksomheter 
hvor det dannes  grunnlag for et faglig og sosialt miljø og samarbeid 
mellom  virksomhetene. Selskapet kan ved aksjeinnskudd eller på annen 
måte  engasjere seg i de virksomheter som lokaliseres i Næringhagens 
leide  lokaler, men skal ellers ikke delta i investeringer. 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel 6,67% 

Innskutt eierandel Kr 104 500 

Ansvar lån 0 

Forventning  Utvikling av næring i Valdres. 
Utbytte av aksjekapitalen 

Datterselskap  

Generalforsamling Ordfører 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.1.11 KLP  (Kommunal landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 

Org.nr 938 708 606 

Forretningsadresse Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo 

Kontaktperson Egen i Oppland 

Stiftet  01.01.1949 

Aksjekapital Ikke aksjeselskap 

Selskapets 
hovedformål 

Selskapet skal ivareta medlemmenes behov 
for  tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller 
gjennom  deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- 
og  forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet 
som  naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver 
annen  virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, 
herunder  administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Effektivisering av tjenesteproduksjon 

Eierandel Ikke interessant 

Innskutt eierandel Øker med økt krav til egenkapitalinnskudd, fremgår av note til kommunens 
årsregnskap, pr 31.12.2020 bokført på kr 24 498 000. 

Ansvar lån Nei 

Forventning  Sikre ansattes pensjons- og forsikringsordninger ihht tariffbestemmelser. 

Datterselskap Ikke aktuelt 

Generalforsamling Ikke fastsatt, kan være kommunedirektør 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke avklart 

 

4.1.12 Ulnes vannverk SA   

Org.nr 996 258 300 

Forretningsadresse 2918 Ulnes 

Kontaktperson Oppgitt på Brønnøysund www.brreg.no 

Stiftet  01.01.1973 

Aksjekapital 0 

Selskapets 
hovedformål 

Drive vannverk. Vannverket skal skaffe vann til husbruk i  branntilfelle og 
annet så langt det forsvarlig kan skje for  vannverkets kapasitet. 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel Samvirkeforetak 

Innskutt eierandel Kr 500 

Ansvar lån 0 

Forventning  Sikre vannforsyning til abonnentene 

Datterselskap  

Årsmøte Ordfører 

Selskapsstrategi Ikke avklart 

Selskapsavtale Ikke avklart  

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.1.13 Vestringsbygda vannverk SA   

Org.nr 919 230 770 

Forretningsadresse Vestringsbygda 

Kontaktperson Kontaktperson jf. www.brreg.no 

Stiftet  23.04.1974 

Aksjekapital samvirkeforetak 

Selskapets 
hovedformål 

Å skaffe vann til husbruk, i branntilfelle og annet så langt det er  forsvarlig 
for vannverkets kapasitet.  

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel Ikke kartlagt 

Innskutt eierandel Kr 10 000 

Ansvar lån 0 

Forventning  Sikre vannforsyning i området 

Datterselskap Nei 

Årsmøte Ordfører, men passiv deltaker 

Selskapsstrategi Uavklart 

Selskapsavtale Uavklart 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 

 

4.1.14 Valdres opplæringskontor SA   

Org.nr 991 988 505 

Forretningsadresse Yrkesskulevegen 2, 2920 Leira i Valdres 

Kontaktperson Se www.brreg.no 

Stiftet  24.10.2007 

Aksjekapital Ikke aksjeselskap 

Selskapets 
hovedformål 

Påta seg ansvaret for opplæring i alle relevante fag  
hos  medlemsbedriftene. Utvikle faglig dyktig arbeidskraft, 
skape  forståelse og ansvar i forhold til yrke og samfunn, og derigjennom 
øke  bedriftenes konkurranseevne, lønnsomhet og kvalitetsbevissthet. 
I  samsvar med gjeldende lover og forskrifter skal 
opplæringskontoret  etablere lærlingplasser i sine medlemsbedrifter, og 
skal i samarbeid  med disse sørge for at den enkelte lærling får en 
tilfredsstillende  bredde og fordypning i faget. 

Eierskapet:  

Formål med eierskap Politisk 

Eierandel Kr 5 000 

Innskutt eierandel  

Ansvar lån 0 

Forventning  Bidra til å sikre grunnlaget for formålet 

Datterselskap Uavklart 

Årsmøte Ordfører  

Selskapsstrategi Uavklart 

Selskapsavtale Uavklart 

Skille monopol og 
konkurranseutsatt 
næring 

Ikke aktuelt 
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4.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Dette er selskaper etablert for å effektivisere kommunalt samarbeid, der man har valgt å organisere 

virksomheten som IKS. Vi går ikke videre inn på det enkelte selskap.  

I disse selskapene bør kommunestyret vurdere å delegere til kommunedirektøren å utnevne 

eierrepresentanter.  

Interkommunale selskap (IKS) Eierandel Innskutt kapital 
Valdres kommunale renovasjon IKS 32,73% 777 910 

IKT Valdres IKS 16,67% 125 000 

Innlandet Revisjon IKS   

VLMS Eiendom IKS 50,00% 6 000 000 

Støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep IKS 

  

 

4.3 Interkommunale samarbeid etter kap. 18 og 19 i kommunelova 

Vi har pr dd ikke noen virksomheter som er organisert etter denne bestemmelsen, men Valdres 

Kultur og Naturpark (VNK) omfatte både et interkommunalt samarbeid etter tidligere kommunelov § 

27 med «Regionråd» bestående av de seks ordførere og varaordførere.  

Vi beskriver denne organisasjonen her, da dette ikke er vanlig vertskommunesamarbeid.  

«Regionrådet» skal omorganiseres til et Interkommunalt Råd jf. kommuneloven § 18, og vi har valgt å 

benevne dette som Valdres Interkommunale Råd.  

VNK sin øvrige virksomhet er et Oppgavefellesskap jf kommuneloven § 19, og vi har valgt å benevnte 

dette som «Valdres Natur og kulturpark Oppgavefellesskap.  

Vi lager ikke noen matrise for å beskrive dette nærmere.  

Kommunelov kap 18 og 19  Eierandel Innskutt kapital 
Valdres Interkommunale Råd jf kap 18, (org. Jf ny kommunelov) Innbygger 0 

Valdres Natur og Kulturpark Oppgavefellesskap jf kap 19  Innbygger 0 
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4.4 Interkommunale samarbeid etter kap.  20 i kommunelova 

Dette er samarbeidsformer kommunedirektørene har vurdert at er mest effektivt å drifte sammen. 

Kommunedirektørene har delegert myndigheten for tjenesten til kommunedirekten i 

vertskommunen.  

Vi velger å ikke beskrive disse nærmere, da de løpende vurderes ifht effektivitet av 

kommunedirektørene.  

Interkommunalt samarbeid  Vertskommune Fordeling Deltakere 
Valdres GIS Vang  Alle valdreskommunene 

Innkjøpskoordinator Valdres SAK  Alle valdreskommunene 

NAV Valdres   NAK Folketall Alle valdreskommunene 

PP-tjeneste  NAK Folketall Alle valdreskommunene 

Psykologitjenesten nedre Valdres NAK  Nak, Sak og Etnedal 

Rusbehandling NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Fact Team NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Barnevern NAK Bacher Øsk, Nak, Sak og Etnedal 

Institusjonslokaler VLMS NAK Tjenesten Alle valdreskommunene 

Jordmortjenesten - VLMS  NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Valdres legevakt – VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Intermediæravdeling VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Øyeblikkelig hjelp senger - VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

Regional kreftkoordinator – VLMS NAK Bacher Alle valdreskommunene 

IKA Opplandene – arkiv    

Alarmsentralen 110 Hamar   46 kommuner Innlandet 

Felles barnevernvakt   Alle kommuner i Valdres, 
Hallingdal og Ringerike 

    

Ved Sykehuset Innlandet - VLMS    

Spesialpoliklinikk Sykehuset Innl. Null  

Dialyse Sykehuset Innl Null  

Røntgen Sykehuset Innl Null  

Kreftpoliklinikk Sykehuset Innl Null  

 


