
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/2323    
 
 
EIERMELDING 2018  
 
Vedlegg: 
Eiermelding 2018, datert 23.11.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019, K-sak 72/16, møte 25.08.2016 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram eiermelding for 2018. Mal og omfang på meldingen 
er i henhold til punkt 3 i kommunestyrets vedtak om eierpolitikk 2016 – 2019. Rådmannen 
foreslår forenklet mal for ytterligere fem selskap i framtidige eiermeldinger. Rådmannen 
påpeker selskapenes ansvar for tilrettelegging for å sikre eiernes (kommunestyrets) 
innflytelse, blant annet ved utsending av innkallinger til generalforsamlinger og 
representantskap i god tid.  
 
Rådmannen foreslår at det blir lagt fram en egen sak om eventuelt salg av kommunens 
aksjer i Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes eierpolitikk ble utarbeidet i samarbeid med Gausdal og Lillehammer 
kommuner, fordi de tre kommunene har eierandeler i mange av de samme selskapene.  
 
Øyer kommune behandlet någjeldende eierpolitikk 2016 – 2019 i sitt møte 25.08.2016. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Kommunestyret vedtar eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019. 
2. Formannskapet gis fullmakt til å gi uttalelser angående aktuelle styrekandidater til 

valgkomiteer. 
3. Det utarbeides eiermelding for 2016 basert på selskapenes regnskapstall for 2015. Mal, 

se vedlegg 5 benyttes for følgende selskap: 
 Gudbrandsdal Energi AS 
 Hafjell Idrett AS 
 Hafjell Freepark AS 
 Hafjell-Kvitfjell Alpin AS 
 Østnorsk Filmsenter AS 
 Ikomm AS 
 Gudbrandsdalen Krisesenter IKS 
 Glør IKS 
 Innlandet revisjon IKS. 
 



For øvrige selskap benyttes en forenklet framstilling, der selskapets navn, kommunens 
eierandel og begrunnelse for eierskapet omtales. Tilsvarende opplegg følges for 
framtidige årlige eiermeldinger. 
 
På eiermøter kan eventuelt andre interesserte delta. 
 

Denne saken følger opp punkt 3 i vedtaket. Av bemanningsmessige årsaker er ikke arbeidet 
med eiermelding fulgt opp i hht tidsplanen i K-sak 72/16. Den meldingen som nå legges fram 
er basert på selskapenes regnskapstall for 2017. 
 
Eierpolitikken handler først og fremst om prinsippene for styring og oppfølging av 
kommunens eierandeler i selskap. Eierpolitikken revideres og behandles på nytt i løpet av 
det første året i ny kommunestyreperiode. Den skal i utgangspunktet følges opp med en 
årlig eiermelding, der kommunens eierskap i selskap definert som enheter som reguleres av 
andre lover enn kommuneloven, gjennomgås opp mot målsettingen for eierskapet. 
 
Eiermøter 
I gjeldende eierpolitikk er det inntatt at det bør avholdes minst ett eiermøte i året i tillegg til 
generalforsamling, i de selskap der kommunen er eneeier eller eier selskapet sammen med 
samarbeidende kommuner. Det er viktig at ordfører som kommunens representant i 
generalforsamlinger og representantskap, følger opp dette i de selskap der det er aktuelt. 
 
Innkallinger til generalforsamling/representantskap 
I selskap som er organisert etter aksjeloven, lov om interkommunale selskaper eller 
lignende, fremmer kommunen sine interesser som eier gjennom deltakelse i 
generalforsamling og representantskap. I vedtatt eierpolitikk framgår det at innkalling til 
generalforsamling/representantskap legges fram for kommunestyret som referatsak. 
Dersom tidspunkt for mottak av innkalling ikke gjør dette mulig, legges innkallingen i stedet 
fram for formannskapet. Dette punktet i eierpolitikken har vært ivaretatt ved at ordfører 
orienterer muntlig i Formannskapet og/eller i Kommunestyret så vidt mulig før 
generalforsamling og representantskap. Enkelte ganger er tida for knapp og orienteringen 
skjer i ettertid.  
 
Kandidater til styreverv 
I eierpolitikken framgår det at alle eiere bør gis anledning til å foreslå kandidater til 
styreverv, formannskapet ivaretar denne myndigheten på kommunestyrets vegne. Ordfører 
tar opp spørsmålet i formannskapet når det er aktuelt.  
 
Nye/avsluttede eierskap 
Øyer kommune har ikke gått inn på eiersiden i nye selskap etter vedtak av gjeldende 
eierpolitikk. I 2016 ble filmfondene i Innlandet (Film 3) og Midt-Norge (Filminvest AS) 
konsolidert. Kommunestyret i Øyer vedtok i K-sak 115/15, møte 17.12.2015, ikke å ta del i 
konsolideringen.  
 
Kommentarer til enkeltselskap 



Innlandet revisjon IKS: Oppland fylkeskommune eier 17,48 % i selskapet. Det vil 
sannsynligvis bli aktuelt å vurdere situasjonen for selskapet i forbindelse med 
sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner fra 01.01.2020.  
 
Øyer kommunal boligstiftelse (ØKB): Det er naturlig å vurdere ØKB sin portefølje 
fortløpende, blant annet i tilfelle kommunen velger å selge fast eiendom.   
 
Gudbransdal Industrier AS (GIAX): Øyer kommune eier 3,5 % av GIAX. Kommunen bruker 
ingen plasser ved GIAX nå, dette fordi NAV Oppland har avtale med Lipro for kommunene 
Gausdal, Lillehammer og Øyer. Fra Ringebu kommune og nordover har NAV Oppland avtale 
med GIAX. Kommunen kan søke inn personer på GIAX, men da må kommunen betale 
plassene fullt ut, uten medfinansiering fra NAV slik som det er ved Lipro. I følge NAV, 
Øyer har det ikke vært aktuelt å søke noen inn der de siste årene. 
 
Utførte selskapskontroller 
Kommunestyret vedtok i K-sak 107/16, møte 24.11.2016, plan for selskapskontroll 2016 – 
2019. Følgende tema/selskaper ble prioritert:  
a) Gudbrandsdal Energi Holding AS, forutsatt gjennomført i samarbeid med øvrige eiere 
b) Kommunens eierskapsforvaltning generelt. 
Vedtaket er foreløpig ikke fulgt opp fra kontrollutvalgets side.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til at kommunen sine interesser som eier ivaretas gjennom deltakelse i 
generalforsamling og representantskap. Det er viktig at selskapene tilrettelegger slik at det 
er mulig å følge opp de tiltakene som er fastlagt i eierpolitikken for å sikre kommunestyret 
innflytelse. Dette innebærer blant annet at innkallinger til generalforsamlinger og 
representantskap og invitasjon til å foreslå styrekandidater, sendes ut i god tid og at det 
avholdes minst et eiermøte i året for aktuelle selskap.  
 
Det naturlig å vurdere situasjonen for Innlandet revisjon IKS i forbindelse med 
sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner fra 01.01.2020.   
 
Rådmannen viser til situasjonen når det gjelder GIAX og foreslår at det legges fram en egen 
sak om eventuelt salg av kommunens aksjer i selskapet.  
 
Slik rådmannen ser det er det ikke hensiktsmessig å bruke den relativt omfattende malen i 
eiermeldingen for så mange som ni selskaper.  Det foreslås at følgende fire selskap 
rapporteres på malen i vedlegg 5 i eierpolitikken: Gudbrandsdal Energi AS, Ikomm AS, Glør 
IKS og Innlandet revisjon IKS. For resterende fem selskap brukes den forenklede 
framstillingen i framtidige eiermeldinger.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes eiermelding 2018. 
2. Kommunestyret vedtar at mal se vedlegg 5 i «Eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019», 

begrenses til følgende selskap i framtidige eiermeldinger:  
 Gudbrandsdal Energi AS 



 Ikomm AS 
 Glør IKS  
 Innlandet revisjon IKS 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om eventuelt salg av 
kommunens aksjer i Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 
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