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1. Eierstyring  
Eierskapsmeldingen for Indre Fosen kommune er et overordnet politisk styringsdokument som skal 

sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar, rolle og 

myndighet.  

  

1.1. Bakgrunn  
I kommunelovens § 26-1 Eierskapsmelding står det at kommuner skal minst én gang i valgperioden 

utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal 

inneholde kommunens prinsipper for eierstyring og en oversikt over selskaper, kommunale foretak 

og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser i. Eierskapsmeldingen skal også inneholde 

kommunens formål med sine eierinteresser.  

 

1.2. Hensikt   
Kommunestyret har både et tilsyns- og et kontrollansvar for å sikre at virksomheten når sine mål som 

er nedfelt i vedtekter, strategi- og plandokumenter. Dokumentet skal beskrive hensikten med 

virksomheten og de krav kommunen som eier setter til virksomheten. Kommunens strategi skal 

avspeile seg i virksomhetens strategi og målsettinger. Dokumentet skal vise de politiske prinsippene 

og de juridiske styringsvalgene.  

  

2. Indre Fosen kommunes eierskapspolitikk  

2.1.  Motiv for eierskap  
Utgangspunktet for en god eierskapspolitikk er å vurdere motivet med eierskapet. Det kan være 

naturlig å skille mellom 4 motiv for kommunalt eierskap:  

Finansielt motivert.  Selskap der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er muligheter for 

økonomisk utbytte og avgrensing av kommunen sin økonomiske risiko. Formålet er naturlig for 

selskap som er forretningsmessig orientert, og der bedriftsøkonomiske kriterier for lønnsomhet ligg 

til grunn for selskapet sitt arbeid.   

Politisk motivert.  Selskap der motivet er en samfunnsnyttig og strategisk posisjonering av 

kommunen/regionen. Verken økonomi eller hensynet til tjenesteproduksjonen er en viktig 

begrunnelse for slikt eierskap.   

Effektivisering av tjenesteproduksjonen.  Selskap som i hovedsak er motivert og grunngitt med 

forventning om mer effektiv tjenesteproduksjon og bedre forvaltning.   

Samfunnsøkonomisk motivert.  Selskap som er motivert i at kommunen gjennom slike selskap vil 

oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomisk gunstige resultat. Offentlig engasjement og styring i 

oppgaveløsningen vil være en sentral begrunnelse for slikt eierskap  

  

 

  



2.2.  Retningslinjer for eierskap, ledelse og kontroll av selskap 
KS har utarbeidet 19 råd om kommunalt eierskap.  

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.   

Råd fra KS: Omfanget av fristilling i egne selskap øker. Samtidig viser undersøkelser at lokalpolitikere 

har liten kompetanse i eierstyringsmulighetene. Derfor anbefales det å la folkevalgtopplæringen 

omfatte eierstyring av virksomhet som er skilt ut i egne selskap.  

Indre Fosen kommune skal vurdere behovet for opplæring av folkevalgte i eierstyring etter hvert 

kommunestyrevalg. 

2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger.   

Råd fra KS: Det anbefales at slike meldinger gir oversikt over virksomhet som er lagt ut i selskaper og 

samarbeidsorgan, at man nedfeller prinsipp for eierstyring for de ulike selskapsformene, og at man 

gjennomfører formålsdiskusjoner og strategidrøftinger for hvert enkelt selskap. Et kommunalt 

oppnevnt eierforum anbefales årlig å gjennomgå og eventuell revidere eierskapsmeldingen.  

Indre Fosen kommune skal revidere eierskapsmeldinga etter hvert kommunestyrevalg, og den skal 

behandles i kommunestyret.   

 3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter.   

Råd fra KS: Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Formålsangivelsen som bygger på 

eierskapsmeldingen bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer.  

Indre Fosen kommune skal ha et langsiktig og ansvarlig perspektiv på sitt eierskap i de ulike 

selskapene. Målet med eierskapet skal være tydelig og gå fram av selskapsavtalen/ vedtektene. 

Samfunnsansvar, åpenhet, likestilling og etikk skal vurderes.  

4. Vurderinger og valg av selskapsform.   

Råd fra KS: Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, 

eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Ved spørsmål om oppretting av selskap eller endring av selskapsform skal Indre Fosen kommune 

vurdere bl.a. følgende tema: 

- Muligheten for politisk styring 

- Økonomisk ansvar og risiko for kommunen 

- Selskapets frihet og fleksibilitet 

- Juridisk status 

 5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet.   

Råd fra KS: Selskaper som driver med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet bør som 

hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mulighet for rolleblanding og kryssubsidiering.  

For selskap som driver både monopol- og konkurransevirksomhet skal Indre Fosen kommune ha en 

særskilt vurdering av selskapsorganiseringen. 

  

 



6. Tilsyn og kontroll.   

Råd fra KS: Det anbefales at kommunestyret fastsetter regler for hvilke eierstyringsdokumenter som 

skal sendes til kontrollutvalget som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll, og at 

kontrollutvalget er til stede ved selskapets generalforsamlinger.  

Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune skal utarbeide en årlig plan for selskapskontroll. Ved 

selskapskontroll skal eierskapsmeldingen være et sentralt eierstyringsdokument. Kontrollutvalget 

velger selv om det er behov for å være til stede under generalforsamlinger.  

 7. Sammensetning og funksjon til eierorgan.  

Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal møte som aksjonær i generalforsamlinger. Etter 

kommuneloven vil det være kommunestyret selv med mindre noe annet er bestemt.   

Råd fra KS: For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret 

oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Det er sentralt at det 

opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av 

generalforsamlingen.  

Ordføreren er Indre Fosen kommune sin eierrepresentant under generalforsamlinger i de fleste 

aksjeselskap. Ordfører kan gi fullmakt til andre. I saker utenom ordinære generalforsamlingssaker 

ihht. aksjeloven, skal ordfører innhente mandat fra kommunestyret eller formannskapet. Til noen 

aksjeselskap og interkommunale selskaper med lite eierskap eller som er av mindre betydning for 

kommunen, kan kommunestyret velge andre eierrepresentanter til generalforsamlinger enn 

ordfører.  

 8. Gjennomføring av eiermøter.   

Råd fra KS: Anbefalingen er en presisering av aksjelovens regler knyttet til generalforsamling, hvor 

det vektlegges at møtet skal være en effektiv møteplass for aksjonærer og styre. Dette sikres 

gjennom gode rutiner for innkalling, saksbehandling og fullmaktserklæringer.  

Indre Fosen kommune skal ha et klart skille mellom de politiske funksjonene som utøves i 

kommunalt valgte organ, og selskapsfunksjonene som utøves i selskapenes styrende organ. I saker 

til generalforsamlingen hvor det kreves en forutgående politisk avklaring, skal kommunens 

forvaltningsregler for saksforberedelse og saksutsendelse følges.  

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor.    

Råd fra KS: Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige 

styringsrammer for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium 

består av personer med egnede egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.  

Den samlede kompetansen i styret skal vurderes i forhold til selskapets spesifikke formål. Et styre 

skal både ha den nødvendige kompetanse til å følge opp eierens forventninger, generell 

ledelseskompetanse, og kompetanse innen selskapets virksomhetsområder. I forkant forbereder 

kommunedirektøren styringsrammer etter ønsker fra valgkomitèen.  

 

  

  



 10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper.   

Råd fra KS: Ved valg av styre til aksjeselskaper bør det nedsettes en valgkomitè som har ansvar for å 

sikre et styre med komplementær kompetanse og å foreslå styrehonorar.  

Funksjonen som valgkomitè for styreutnevnelse når det gjelder representanter fra Indre Fosen 

kommune utøves av nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalget fremmer innstilling til 

kommunestyret. Styrehonorar foreslås av valgkomitéene utnevnt av de ulike selskapene og 

besluttes av de respektive generalforsamlingene / representantskapene. 

 11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene.    

Råd fra KS: For å sikre utviklingen av nødvendig kompetanse i styret, anbefales det å innføre rutiner 

for evaluering og utvikling av kompetanse.  

Styrelederen har hovedansvaret for å sikre at styrearbeidet fungerer godt, og at styrets 

kompetanse blir utviklet gjennom årlig styreevaluering.   

 12. Styresammensetning i konsernmodell.   

Råd fra KS: Styre i morselskap bør ikke sitte som styre i datterselskap.  

Ved konsernorganisering skal datterselskap ha andre styremedlemmer enn morselskapet.   

 13. Oppnevnelse av vararepresentanter.  

Råd fra KS: Dersom det oppnevnes vara til styret bør det være en ordning med numerisk vara for å 

sikre kontinuitet.  

Indre Fosen kommune skal ha numerisk valg av vararepresentanter eller personlige 

vararepresentanter.  

 14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene.  

Etter forvaltningsloven er folkevalgte nå automatisk inhabile dersom de har en sentral posisjon i 

selskapet som er part i en sak.  Regelen omfatter bare selskap som er organisert som selvstendige 

rettssubjekt.   

Råd fra KS: Det anbefales å unngå styresammensetning der medlemmene jevnlig blir vurdert i forhold 

til habilitetsreglene.  

Når det er aktuelt å velge ledende politikere inn i selskapsstyrer, skal det foretas en særskilt 

vurdering av hvilke habilitetsproblem som kan oppstå.   

15. Kjønnsrepresentasjon i styrene.   

Råd fra KS: Det bør tilstrebes lik kjønnsrepresentasjon uavhengig av organisasjonsform.  

Uavhengig av selskapsform vil Indre Fosen kommune arbeide for lik kjønnsrepresentasjon i styrer. 

Dette gjelder også selskapenes datterselskap.  

 

 

 

 



16. Godtgjøring til styremedlemmer.   

Råd fra KS: En prinsipiell diskusjon bør foretas i forbindelse med eiermeldinger. Honoraret bør 

reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.  

I Indre Fosen kommune bør det foretas en prinsipiell diskusjon i forbindelse med 

eierskapsmeldinger, og den faste godtgjørelsen til styremedlemmer skal både reflektere selskapets 

kompleksitet og omfang, og lønns- og godtgjørelsesnivået i Indre Fosen kommune.   

17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter.   

1.1 Råd fra KS: Det anbefales at utskilte selskaper bør søke medlemskap i en 

arbeidsgiverorganisasjon.  

For selskap som er organisert som selvstendige rettssubjekt skal styret vurdere behovet for å være 

medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.     

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer.   

Råd fra KS: Eieren bør påse at selskapet utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for 

selskapsdriften.  

Indre Fosen kommune ønsker at etiske prinsipp og samfunnsansvarlig forretningsdrift blir 

forankret i selskap som kommunen eier eller har eierinteresser i. Styret står ansvarlig for at etiske 

retningslinjer blir utarbeidet og fulgt opp.  

19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak.   

Råd fra KS: Kommunedirektørens tilsynsmyndighet over for KF'er bør tydeliggjøres, bl.a. ved at man 

unngår rolleblanding mellom ledelses- og tilsynsfunksjonene.  

For kommunale foretak skal kommunedirektøren utøve tilsynsfunksjoner på vegne av 

kommunestyret. Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor 

foretakets daglig leder, men kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et 

vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før kommunestyret har behandlet saken. Indre Fosen 

kommune har ett kommunalt foretak: KulturCompagniet Indre Fosen KF. 

 

3. Selskapsformer  

3.1. Valg av selskapsform  
I de tilfeller selskapsdannelse er aktuelt, står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge 

selskapsform. Ved vurderingen av hvilken selskapsform som er mest formålstjenlig, vil flere tema 

være aktuelle. Som et minimum bør følgende vurderes:   

- Muligheten for politisk styring   

- Økonomisk ansvar og risiko for kommunen   

- Selskapets frihet og fleksibilitet  

- Juridisk status (forvaltningslov, offentlighetslov, anskaffelsesregler, moms- og skattelov)  

  

 

 



3.2. Kommunale foretak (KF)  
Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er underlagt kommunestyret som 

øverste myndighet. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelser fastsetter kommunestyret den 

virksomheten som foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret 

kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. 

Kommunedirektøren har tilsynsmyndighet over for foretakene.  

Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering 

av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og 

samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Det er imidlertid ikke begrensninger i selve loven med hensyn 

til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak.  

Foretaket skal ha vedtekter som angir foretakets formål. I vedtektene kan det fastsettes at styrets 

vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret selv for å være bindende for 

kommunen.  

Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i foretakets saker. 

Dersom ikke annet er bestemt, er det kommunestyret selv som velger styremedlemmer. Styret 

ansetter daglig leder. Etter kommunelovens § 9-10 kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved 

vedtektsbestemmelser som fastsetter at nærmere angitte saker må være godkjent av 

kommunestyret for å være bindende for kommunen.   

Styret i foretaket ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold 

til styret, og har ansvaret for foretakets daglige drift.  

Et kommunalt foretak er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at kommunens 

budsjett setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunens budsjett. 

Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i de avtaler 

som foretaket inngår.  

Kommunestyrets styrings- og kontrollmuligheter er mer omfattende enn i selvstendige selskaper. 

Forskriften til Kommuneloven gir regler om årsbudsjett og økonomiplan og krav til årsregnskap og 

årsberetning. Kontrollutvalget skal behandle regnskap og årsberetning før disse går til 

kommunestyret. Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens 

administrasjon. Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, men derimot en 

kontrollfunksjon. Som en del av dette kan rådmannen instruere daglig leder om å utsette 

iverksettingen av en sak til den har blitt behandlet av kommunestyret. Rådmannen skal i slike saker 

legge frem sin vurdering og innstilling til kommunestyret.  

 

3.3. Interkommunalt samarbeid  

§ 17-1 i kommuneloven beskriver at kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et 
interkommunalt samarbeid. 

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 

Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser, vurderes ut fra reglene om 
offentlige anskaffelser. 



3.4. Interkommunale selskaper (IKS)  
Kommunesamarbeid kan organiseres etter loven om interkommunale selskaper (IKS-loven). Et IKS er 

et eget rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapet har 

følgelig sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet 

selv som inngår og er part i avtaler.  

Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan være deltakere i et IKS. Det skal opprettes en 

selskapsavtale, som blant annet angir selskapets formål, deltakere, den enkelte deltakers eierandel i 

selskapet, antall styremedlemmer og antall medlemmer i representantskapet.  

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst en 

deltaker. Representantskapet oppnevnes av deltakernes kommunestyrer, og er selskapets øverste 

organ. Kommunestyret har instruksjonsmyndighet over for egne representanter. Representantskapet 

vedtar selskapets budsjett, men dersom budsjettet forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke 

vedtaket endelig før budsjettet er behandlet etter kommunelovens regler.  

Styret velges av representantskapet. Styret har ansvaret for at selskapet drives i samsvar med 

selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjettet og andre rammer som blir fastsatt av 

representantskapet. Styret ansetter daglig leder, med mindre selskapsavtalen sier at dette skal gjøres 

av representantskapet. Lederen står i direkte linje under styret, som over seg har 

representantskapet, der medlemmene er ansvarlig over for de kommunestyrene som har valgt dem. 

Den enkelte deltakerkommune kan dermed ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets 

styre eller administrasjon.  

 Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en brøkdel av selskapets økonomiske forpliktelser. 

Gjennom selskapsavtalen kan ansvaret begrenses, men samlet skal deltakernes ansvarsandeler 

summere seg til selskapets samlede forpliktelser.   

 

3.5. Aksjeselskap (AS)  
Et AS er regulert av aksjeloven. Selskapet er et eget rettssubjekt, hvor ingen av deltakerne har 

personlig ansvar for selskapets forpliktelser, men bare den innskutte kapitalen. Loven er utformet 

med tanke på virksomhet som har egne inntekter og som driver næringsvirksomhet. Et aksjeselskap 

som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser skal tas under konkursbehandling. Et motstykke til 

ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue.  

Loven setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeiere. Selskapsformen kan derfor være 

tjenlig når man ønsker å ha ulike grupper av eiere, og når kommunen ønsker å ha et helt avklart 

begrenset ansvar. De kommunalrettslige reglene om hvilke kommunale oppgaver som kan overlates 

til andre kan sette grenser for hva slags virksomhet et aksjeselskap med kommunal deltakelse kan 

utøve.   

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og kan treffe vedtak i alle selskapssaker med 

mindre loven forbeholder avgjørelsesmyndigheten til andre organer. I generalforsamlinger møter 

kommunen normalt med èn person. Kommunestyret kan før generalforsamlingen avholdes treffe 

vedtak som binder opp representantens stemmegivning på generalforsamlingen. I selskap hvor 

kommunen eier samtlige aksjer, kan kommunestyret beslutte at et samlet kommunestyre skal 

utgjøre generalforsamlingen.   

Kommunestyret eller andre kommunale organ har gjennom aksjeloven ingen dirkete innflytelse på 

hvordan et kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. Det kan imidlertid vedtektsfestes at visse saker 



skal behandles av generalforsamlingen. En kommune kan imidlertid øve innflytelse på selskapets drift 

også på andre måter: Dersom selskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det settes vilkår for støtten.  

Kommunen kan øve innflytelse gjennom i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet ved ulike 

kommunale tillatelser og reguleringer etter alminnelige offentligrettslige regler.  Aksjeloven er ikke til 

hinder for uformell kontakt mellom politisk nivå og selskapet styre.  

Gjennom eierskapsmelding kan kommunen signalisere overfor styre og daglig leder hvilke 

forventninger kommunestyret har til selskapet.  

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, ansetter daglig leder, og er daglig 

leders overordnede.  

 

3.6. Vertskommunesamarbeid  
Vertskommuneløsninger er hjemlet i kommunelovens § 20-1 – 20-10. Modellen er utviklet for 

samarbeid mellom kommuner på områder av forvaltningsmessig karakter, og har som mål å legge til 

rette for samarbeid om kommunens lovpålagte kjerneområder.  Organiseringen har to varianter: 

- Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 20-2)   

- Vertskommune med en felles folkevalgt nemnd (§ 20-3)  

 På områder hvor beslutninger er av prinsipiell betydning med stor grad av skjønnsutøvelse skal 

modellen med felles folkevalgt nemnd benyttes. Denne nemnda har da ansvaret for at oppgavene 

blir løst innenfor rammen av delegasjon fra deltakerkommunene, som blir regulert gjennom en 

avtale. Kommunestyrene skal delegere samme type kompetanse til nemnda. Nemnda kan igjen 

delegere myndighet til vertskommunens administrasjon til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. Folkevalgte organ i vertskommunen har ikke instruksjons- 

eller omgjørelsesmyndighet på avtalens virkeområde, men en samarbeidskommune kan gi 

vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som gjelder alene for 

samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.  

Tilsvarende skal den administrative modellen benyttes på områder der det vurderes at løpende 

beslutninger ikke er av prinsipiell betydning. Her delegeres ansvar for oppgavene direkte fra 

administrasjonen i deltakerkommunen til administrasjonen i vertskommunen.  

I et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en samarbeidsavtale. Avtalen skal vedtas av 

kommunestyret selv. Avtalen skal som minimum inneholde følgende:   

- Deltakere og hvilken kommune som er vertskommune   

- Hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen   

- Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet   

- Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen   

- Det økonomiske oppgjøret mellom deltakerkommunene og vertskommunen   

- Nærmere regler om uttreden og avvikling av samarbeidet  

- I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde 

bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker.  

Det er vertskommunen som er arbeidsgiver for oppgavene som er lagt til vertskommunen, både for 

modellen med og uten nemnd. Et samarbeid vil som oftest medføre at vertskommunen får økt behov 

for arbeidskraft. Som oftest vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse 



komme til anvendelse, slik at vertskommunen har plikt til å ansette personale fra 

deltakerkommunene.  

 

3.7. Samvirkeforetak (SA) 
Et samvirkeforetak særkjennes ved at foretaket ikke har som formål å skaffe deltakerne avkastning 

og gevinst på innskutt kapital, men å ivareta deltakernes forbruksmessige eller yrkesmessige 

interesse ved å skaffe disse varer og tjenester. Samvirkeforetakene er åpne for alle som ønsker å 

benytte foretakets tjenester, at foretaket er demokratisk oppbygd ved at hver deltaker har én 

stemme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Eierinteresser  
Oversikt over Indre Fosen kommunes eierinteresser finnes i tabellene under her. For å få oppdaterte 

data om de ulike selskapene, se proff.no og brreg.no (Brønnøysundregisteret). 

Motiv for eierskap kan være (viser til kapittel 2.1): 

1. Finansielt motivert 

2. Politisk motivert 

3. Effektivisering av tjenesteproduksjonen 

4. Samfunnsøkonomisk motivert 

 

Aksjeselskaper (AS) 
Navn Bokført Verdi Eierandel Aksjekapital Motiv for eierskap 

Fosenbrua AS      1 000 000  26,08 % 3 835 000 4 

Fosenkraft AS      5 020 000 20,00 %     25 100 000  1 og 4 

Fosenvegene AS 167 000 14,70 %        1 136 054  4 

Ifjobb AS 2 300 000 99,6 % 2 309 004 4 

Indre Fosen Invest AS      1 249 500  27,47 %        4 548 598  4 

Liv Holding AS      1 089 940  15,90 %        6 854 969  4 

Nord Trøndelag 

næringsutvikling AS 
           10 000  

    

4 

Norsk Coating AS            18 694      4 

NTE AS 18 300 000 2,44 % 750 000 000 1 og 4 

Museene i Trøndelag AS 23 754 4,16 % 571 000 4 

Oi! Trøndersk Mat og 

Drikke AS 
           10 000  

    

4 

P5 Fosen AS         100 000      4 

Sentrumsgården AS         500 000  8,34 %        5 995 204  4 

Steinkjer skyss AS              2 500      4 

Torghatten ASA                 700      4 

Trøndelag reiseliv AS              2 000      4 

TrønderEnergi AS      9 070 000  7,97 %   113 801 757  1 og 4 

Totalt 38 884 088    

  



Interkommunale selskaper  

 

Øvrige 
Navn Bokført Verdi Motiv for eierskap 

Egenkapitalinnskudd KLP         24 795 212  1 

Rissahallen SA           2 500 000  4 

Muséet Kystens Arv - 

formidlingsbygg         12 000 000  

4 

Leksvik Vassverk AL              473 611  4 

Prestberga Vassverk                   5 000  4 

AL Biblioteksentralen                      900  4 

Borgen Bygdautvikling SA                   5 000  4 

Biblioteksentralen SA                   1 800  4 

Flerbrukshall Vanvikan              450 000  4 

Rissa kraftlag SA            43 000  4 

KulturCompagniet KF   3 og 4 

Totalt         40 399 523   

 

Totalt har kommunen eierandeler med en verdi på 89,1 mill. 

Navn Bokført Verdi Eierandel Aksjekapital 

Motiv for 

eierskap 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 8 295 960  4,54 %   182 730 396  3 

Andelskapital Fosen DMS IKS              50 000      3 og 4 

Revisjon Midt-Norge SA 120 000 3,61 % 3 324 100 3 

Fosen Helse IKS            250 000  27,26 %           917 095  3 og 4 

Fosen Renovasjon IKS 1 102 298 40,7 %  3  

Konsek Trøndelag IKS (fra 01.01.2021)    3 

Totalt 9 789 258      


