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E n vi n a I ks
Melhus kommunesandel 72 %
Andre eiere Midtre Gauldal kommune (28 %)
Aksje/selskapskapital 1
Avkastning 0
Styresammensetning John Morten Laugsand (leder), Jan Petter Opedal, Anna Therese

Flatmo,Mona Kristin Pedersen og Synnøve Sterten
Melhus kommune
representerti andre organer

Ordfører,representantskap, Gunnar Krogstad leder

Bedriftensmål Envina skal, på vegne av sine eierkommuner, ta et samfunnsansvar
ved å arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomiske
gunstige løsninger ved innsamling og behandling av avfall for
husholdningene og kommunale bygg og anlegg.

Behovfor regelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskap/kommunestyretgjennom
årsmeldingog om andre forhold som berører eierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Gjennom interkommunaltsamarbeid skal Melhuskommune sørge for
gode tjenester innen for renovasjon.

Detforventes atselskapetstår for fremtidsrettetavfallshåndtering,
avfallsforebyggingogdrive holdningsskapende arbeid.

Virksomhetopp motprivate husholdninger skal drivesi økonomisk
balanse,etter selvkostprinsippet. Detforutsetteseffektivdrift.

Virksomhetrettetmotprivatnæringslivskjer på konkurransemessige
vilkår.

Detforventes atselskapetsørger for en god kommunikasjon med
innbyggerne.
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Gaul a N atu rsenter AS

Melhus kommunesandel 40%
Andre eiere Holtålen kommune ogMidtre-Gauldal kommune
Aksjekapital 250000
Avkastning 0
Styresammensetning Bjørn Egil Enge, Gunnhild Kjelstad, Berit Aas Aune, Maria Langland

Nyutstumo og Synnøve Sterten
Melhus kommune
representerti andre organer

Ordførermøteri Generalforsamlingen

Bedriftensmål Nedfelt I samarbeidsavtale mellom selskapet og eierkommunene.
Avtalen gjelder for perioden 2018-2021. Vedtatt av Melhus
kommunestyre I møte 05.03.2019.

Behovfor regelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berører eierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet: Nedfelt I samarbeidsavtale mellom selskapet og eierkommunene.

Avtalen gjelder for perioden 2018-2021. Vedtatt av Melhus
kommunestyre I møte 05.03.2019.
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Gau l dal B ran n og Redn i n g I KS
Melhus kommunesandel 70 %
Andre eiere Midtre-Gauldal kommune (30 %)
Aksjekapital 0
Avkastning 0
Styresammensetning Torstein Rognes(leder),Siri Fossum,Jan Petter Svegård, Jan Bjørge

Vinsnesbakk,Maria Langland Nyutstumo
Mona Lilleberg,Torstein RognesMelhus kommune

representerti andre organer
I Representantskapet: Jorid O Jagtøyen,Gunnar Krogstad

Bedriftensmål Innfri de kravsom brannlovgivningen pålegger
Behovfor regelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskap/kommunestyre gjennom
årsmeldingogom andre forhold som berører eierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Melhus Kommune skal gjennom etinterkommunaltsamarbeid sikre
gode tjenester innenfor brann ogredning.

Selskapetskal drive brannforebyggende arbeid.

Detforutsettes atselskapetoppfyller lovens kravtil tjenestetilbud.
Detforutsetteseffektivdrift.

Detforventes atselskapetsørger for en god kommunikasjon med
innbyggerne.

Selskapetdriver med kommunal driftsstøtte innenfor vedtatte
budsjettrammer.
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Lun demo Bruk AS
Melhus kommunesandel 100%
Andreeiere -
Aksjekapital 250000
Avkastning 0
Styresammensetning Ola Huke (leder), Lars Borten, Mikal Kvaal, Odd Mikael Skavern og Anja

Sterten
Melhus kommune
representertiandreorganer

Heleid avMelhus Kommune.
Formannskap er generalforsamling.

Bedriftensmål En skriftligformuleringmå utarbeidesavstyret
Behovfor regelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Gjennom eierskap tarMelhus kommuneetdirekteansvar for å ta
vare påkultur-ognaturlandskap innenforeiendommen.

Melhus kommuneskal gjennom LundemoBruk ASsikreallmennheten
adgangtil områderegnetfor friluftsaktiviteter.

Selskapetskal arbeidefor utnyttelseavbeiteressurser,naturbasert
næringsutvikling, tilretteleggefor hytteområder, jakt,fiskeog
friluftsliv,gjerne i samarbeid med andreaktører.



6

M el h u s U tvikl i n gsaren a as

Melhus kommunesandel 100%
Andre eiere -
Aksjekapital 100 000
Avkastning 0
Styresammensetning Ove Eggen(leder),Frode Kvernrød, Jarle Gustad,Rita Løberg og Berit

Wold Fjelle.
Melhus kommune
representerti andre organer

Formannskapetergeneralforsamling.

Bedriftensmål Utvikle næringsarealerinnen kommunens grenser.
Behovfor regelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berører eierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

En primæroppgave forselskapeterå finansiere ogutvikle
næringsareal forvidere salgtil markedspris. Overskudd brukes til
oppkjøp avnye næringsarealer.

Melhus Kommune forventer atselskapetutviklerfremtidsrettede og
miljøriktige løsningeri utbyggingsområder.

Deterviktigatselskapetbåde tar samfunnsansvar forå bidra til at
kommunen til enhvertid har attraktive næringsarealer, ogdriver
etterforretningsmessige prinsipper.
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M el h u s skysstasjon as

Melhus kommunesandel 33 1/3 %
Andre eiere Nettbuss: 33 1/3%

Sparebank1 SMN: 33 1/3%
Aksjekapital 300000
Avkastning 0
Styresammensetning KnutRostad(leder),GuroAngell Gimse,Ivar Skarsem, Øyvind

Torgersen Rye, Berit Wold Fjelle og Karl Reinert Halsen
Melhus kommune
representerti andre organer

Ordfører i Generalforsamling

Bedriftensmål Styretmå formulere klare mål
Behovforregelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berører eierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Melhus Kommune vil atMelhus skysstasjon ASskal videreutvikle
skysstasjonen som knutepunktforkollektivtrafikki Nedre Melhus.

Den offentlige eierandelen bør økesslikatselskapetkan oppnå
offentlige tilskudd til sin virksomhetder deteraktuelt.

Selskapetskal drivesforretningsmessig forsvarlig.
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Trøn derE n ergi as
Melhus kommunesandel 13,28%
Andre eiere TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-

Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig
forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr 113.818.000 og er fordelt på
10.228.000 A-aksjer og 1.153.846 B-aksjer a kr 10,-.
Selskapets A-aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner
og fylkeskommuner eller selskapet hvor disse
eier hundre prosent av aksjene. Denne begrensningen gjelder ikke
selskapets B-aksjer. Ingen aksjeeier kan eie mer
en 25 % av aksjene i selskapet. Erverv av aksjer er betinget av styrets
samtykke. Ved salg eller annen avhendelse
av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett. På
generalforsamlingen representerer en aksje en stemme.
Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av den
representerte aksjekapital.

Avkastning Årlig renteavkastning på fondsobligasjon og årlig utbytte vedtatt av
generalforsamlingen.

Styresammensetning Per K. Skjærvik(leder), Arve Slørdahl, Margrethe Smith, Dina Elerum
Aune, Geir Ove Kjesbu,Morten Bostad, Ingvill Kvernmo, Roger Harsvik,
Karin Skogan Holm og Rune Olaisen

Bedriftensmål/
forretningside:

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom
miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det
beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,5
milliarder og har i overkant av 400 ansatte (ca 150 uten
nettselskapet). TrønderEnergi er organisertsom et konsern med
TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper.
Konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og
vindkraft, utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester
og distribusjon av elektrisk kraft.

Bedriftensvisjon/
ledestjerne:

Vi har energi til å skape verdi.

Behovfor regelmessig
oppfølging -hyppighet

Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingog om andre forhold som berører eierne.

Ordfører eller den ordfører bemyndiger,rådmann og
opposisjonsleder er representanter på eiermøtene.
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Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Gjennomeierskapskal Melhus kommunebidra tilå sikreviktig
infrastruktur innenfor selskapets forretningsområde

Melhus kommuneforventer atselskapetsørgerfor sikker tilgangpå
energi innenforregionen.

Melhus kommuneforventer atselskapetskaltaen pådriver-og
utviklerrollei forholdtilalternativeenergikilder.

Melhus kommuneforventer enavkastningpåminst3%

SomstørsteeierforventerMelhus kommuneåværerepresenterti
styretfor selskapet.
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Vekst M el hus AS

Melhus kommunesandel 100%
Andreeiere -
Aksjekapital 850000
Avkastning 0
Styresammensetning Ragnar Torland, Hrønn Thorisdottir, Bente estenstad og Magni Lunde

Melhus kommune
representertiandreorganer

Ordførerergeneralforsamling

Bedriftensmål Arbeidsmarkedsbedrift med formal å bistå menneskeri randsonen av
arbeidsmarkedet med jobb og kompetansehevende tiltak som styrker
den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedetBehovfor regelmessig

oppfølging -hyppighet
Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andreforholdsom berørereierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Gjennom eierskap i VekstMelhus ASønskerMelhuskommuneå
utvikleogbevarearbeidsplasserformenneskermed behovfor
tilrettelegging.

Melhus kommuneforutsetter atselskapetvidereføreretnært
samarbeidmed NAV.

Melhus kommuneforventer atselskapethar etnærtsamarbeidmed
øvrignæringslivmed siktepå åformidle personertil ordinært arbeid.

Melhus kommuneforventer atselskapetbyggeroppen tilstrekkelig
egenkapital for å utøvesin virksomhetisamsvarmed
formålsparagrafen.
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An dre sel skap
Interkommunalt ArkivTrøndelag, IKA Balanseverdi i Melhus, kr 1,-
Komsek Trøndelag IKS Balanseverdi i Melhus, kr 63 000,-
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Balanseverdi i Melhus, kr 20 000,-
Revisjon Midt-Norge SA Balanseverdi i Melhus, kr 120 000,-

An n et i n terkom m u n al t sam arbei d
Skatteoppkreverfunksjon Melhus (vertskommune), Midtre G. og Skaun,
Krisesenter Trondheim (vertskommune), Klæbu, Malvik og

Trondheim
Barnevernvakten Trondheim (vertskommune) samt 24 tilsluttede

kommuner
Arbeidsgiverkontroll Malvik er vertskommune og betjener 15

kommuner I Trøndelag
Legevakt Trondheim (vertskommune), Melhus, Klæbu,

Malvik og Midtre Gauldal
Kommunal akutt døgnenhet KAD er et samarbeid mellom Trondheim,

Malvik, Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu
Trondheim krisesenter Trondheim (vertskommune)
Barnevern Melhus (vertskommune) og Skaun
IKT Melhus og Skaun § 27 (kommuneloven)

samarbeid
Miljørettet helsevern Trondheim (vertskommune)


