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Orientering om Nordavind DC Sites 

 
Saksdokumenter: 

- Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og 

vesentlighetsvurdering, se lenke nedenfor. 

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med HRV 

- Eierskapsmelding for Tynset kommune, se sak 43/20 «Høringsinnspill til 

eierskapsmelding for Tynset kommune» - se lenke nedenfor. 

Eierskapsmelding med vedlegg 

 

 
  

Saksfremlegg 

 

I sak 18/2021 «Dialogmøte med kommunedirektøren for vurdering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2021», så var et av punktene i vedtaket at 

kontrollutvalget ønsket å invitere daglig leder i Nordavind DC Sites til sitt neste møte for 

en orientering om selskapet. 

 

Bakgrunnen for vedtaket, er at kontrollutvalget i Tynset har satt dette temaet som 

2.prioritet i sin plan for eierskapskontroll. Det er fordi man anser at dette er et selskap 

hvor det kreves tett oppfølging på eiersiden med hensyn til rapportering av oppnådde 

resultater. I kommunens eierskapsmelding heter det at etablering av datalagringssentre 

krever kontinuerlig og langsiktig arbeid av personer med spesiell kompetanse innen 

området. Hvordan det skal skje er ikke omtalt i eierskapsmeldingen.  

Risikoen vurderes å være høy, mens vesentligheten vurderes å være middels. 

 

I risiko og vesentlighetsvurderingen (s. 35 i vedlagte lenke for saksdokumenter) er det 

videre listet opp noe informasjon om selskapet. 

• Tynset kommune eier 7,7% i Nordavind DC Sites AS. 

• Selskapets skal arbeide for etablering av datasentre i Hedmark og Oppland, og 

tilbyr lokalisering av slike sentere i eierkommunene. 

• Selskapet eies av Eidsiva vekst AS, Elverum energi AS og Nord-Østerdal 

kraftlag SA sammen med en rekke kommuner i Innlandet.  

• Selskapet er deleier med en 33,33% eierandel i selskapet Celtic Norse AS som 

har som formål å bygge en undersjøisk fiberkabel fra Irland til Norge, og drifte 

denne.  

• Selskapet gikk med underskudd i 2016, 2018 og 2019 i størrelsesorden 80` til 

100`, og det tæres på selskapets egenkapital. Gjelden er ikke omfattende, 

men er svakt stigende.  

• Selskapet skal ikke være profittbasert. Tynset kommune har en begrenset 

eierandel slik at innskutt egenkapital og andel av underskuddene er begrenset. 

• Styret har 4 medlemmer hvorav Tynset kommune er representert med ett 

medlem.  

https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/Plan-for-forvaltningsrevisjon-og-eierskapskontroll-med-HRV-kommunestyrets-vedtak.pdf
https://konfjell.no/wp-content/uploads/2020/02/Eierskapsmelding-med-vedlegg.pdf
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Kommunen vedtok en ny eierskapsmelding etter at denne vurderingen ble gjort, men det 

er ikke kommet til vesentlige føringer for eierskapet. 

En eierskapsmelding skal bl.a. fortelle noe om: 

• hvilke prinsipper kommunen har for eierstyring 

• hvilke selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende interesser i  

• hva som er kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene  

 

Nedenfor er informasjon for selskapet fra eierskapsmeldingen som ble vedtatt i oktober 

2020: 

 

 

Navn på selskap  Nordavind Dc Sites AS  

Organisasjonsnr.  916 101 457  

Forretningskontor  Tomtegata 8, Tynset  

Webside  https://nordavind.com/ 

  

EIERSKAP, ORGANISASJON OG STYRING  

Etablert  2015  

Selskapsform  Aksjeselskap  

Eiere, eierandel (%)  Tynset kommune eier 7,7 %. Eies i tillegg av 

en rekke kommuner samt Eidsiva Vekst AS, 

Elverum Energi AS og Nord Østerdal Kraftlag 

SA  

Styringsorgan  Generalforsamling  

Daglig leder  Stein Solbu  

Styrets leder  Ola Mørkved Rinnan  

Styrets medlemmer  Odd Erling Lange, Merete Myhre Moen, Nils 

Kristian Myhre, Kari Anne Jønnes  

Valg av styre  

 

FORMÅL  

Å arbeide for etablering av datasentre i Innlandet.  

 

EIERSKAPSSTRATEGI  

En eventuell etablering av ett eller flere datalagringssentre vil være et positivt bidrag til 

næringsutvikling i Tynset og vår region. For at slike etableringer skal kunne bli en realitet kreves 

det kontinuerlig og langsiktig arbeid av personer med spesiell kompetanse innen dette området. 

Gjennom etableringen av Nordavind Dc Sites AS har eierne sørget for at dette arbeidet blir utført 

på en profesjonell og god måte. Tynset kommune har ett styremedlem i selskapet.  

 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  

Bokført verdi per 31.12.2019 kr 30.000.  

 

På bakgrunn av dette er daglig leder Stein Solbu i Nordavind DC Sites bedt om å komme 

for å orientere utvalget, og han har takket ja invitasjonen.  

Det er satt av inntil 1 time til orientering og diskusjon. 

 

 

Sekretariatet legger saken frem uten forslag til vedtak.   

 

 

https://nordavind.com/
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ingen  

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


