EIERMELDING 2018
23.11.2018

Innledning
Øyer kommunestyre behandlet sak om eierpolitikk 2016 – 2019 i sitt møte 25.08.2016, K-sak 72/16.
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.
Dette dokumentet – eiermelding 2018 – følger opp punkt 3 i vedtaket og skal behandles av
kommunestyret.
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 første året av ny
kommunestyreperiode. Den skal i utgangspunktet følges opp av en årlig eiermelding, der
kommunens eierskap i selskap definert som enheter som reguleres av andre lover enn
kommuneloven, gjennomgås opp mot målsettingen for eierskapet.
I eierpolitikken 2016 – 2019 er det redegjort for fire motiv for selskapsdannelse:





Effektivisering av tjenesteproduksjonen (i samarbeid med andre)
Samfunnsøkonomiske motiv (markedssvikt eller grunnrente)
Finansielle motiv
Næringspolitiske motiv (arbeidsplasser og kompetanse)

De fire motivene er nærmere beskrevet i eierpolitikken.
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GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS
Virksomhet

Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår

Omsetning av kraft til sluttbrukere, produksjon ved konsernets
tre kraftverk; Vinkelfallet, Moksa og Åkvisla, drift av regional- og
distribusjonsnett, utbygging og eierskap til bredbåndsfiber,
samarbeid om utbygging og drift av vindkraft med Eidsiva Energi
AS og Stadtwerk München samt investering i andre selskaper.
Tre datterselskap: Gudbrandsdal Energi Produksjon AS,
Gudbrandsdal Energi Nett AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar
AS.
Deleier i Innlandskraft AS (50 %), Elnett Energi Invest AS (42,49
%), Eidsiva Bredbånd AS (2,23 %), Skåppå Kunnskapspark AS
(8,84 %), Gålå Turskiløyper AS (0,54 %). I tillegg er Gudbrandsdal
Energi Nett AS deleier i Trønderkraft AS (5,88 %).
AS
914 888 956
Organisert som eget AS i 1986, en videreføring av en rekke
selskap fra forskjellige kommunale og private foretak.
189 980 000
23 697 000
30 %
45 420 av totalt 151 400

Sum driftsinntekter
Årsresultat etter skatt
Eierandel (%)
Antall aksjer av totalt
antall aksjer
Andre eiere (% eierandel) Ringebu kommune: 30 %
Nord-Fron kommune: 20 %
Sør-Fron kommune: 20 %
Selskapets formål
Gudbrandsdal Energi Holding: Å eie og forvalte eierskapet i
datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.
Gudbrandsdal Energi Nett AS: Å bygge, eie og drive anlegg for
distribusjon av elektrisk energi og anlegg for bredbånd.
Gudbrandsdal Energi Produksjon AS: Å eie og drive anlegg for
produksjon av vannkraft. Videre skal selskapet eie og forvalte
fast eiendom.
Gudbrandsdal Energi Fornybar AS: å bygge, eie og drive anlegg
for produksjon av fornybar energi og investere i selskap med
tilhørende virksomhet.
Organisasjon
Styreleder: Bjarne Slapgard
Styremedlemmer: Randi Nordtorp Mølmen (nestleder), Per
Øivind Skard, Randi Helene Røed, Arild Romfog (ansattrepr)
Adm.dir.: Rune C. Vamråk
Antall ansatte/antall årsverk: 71 årsverk pr 31.12.2017,
inkludert 7 læringer. Det er totalt ansatt 12 kvinner i konsernet.
Kommunens eierstrategi: Samfunnsøkonomisk og finansielt motiv.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ? Ja,
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gode grunner for offentlig eierskap innenfor kraftsektoren og stabilt høyt utbytte de siste
årene.
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja.
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja. Når det gjelder registrering i styrevervregisteret melder selskapet at dette skal tas opp
med styremedlemmene i neste styremøte.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ? Valuta- og markedsrisiko:
Konsernet opererer i et marked som preges av raske og sterke svingninger. Konsernet
vurderer risikoeksponeringen til å være moderat, det er utarbeidet en intern risikomanual
som beskriver eksponeringsnivåer og regulerer risikoeksponeringen i selskapet. Renterisiko:
Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået når det gjelder kapitalplasseringer og
låneopptak. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene framover.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei.
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Nei.
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring.

HAFJELL IDRETT AS
Virksomhet

Eie og forvalte idrettsanlegg.
Hafjell Idrett AS (morselskap) eier 50,1 % av Hafjell
Nasjonalanlegg AS (datterselskap)
Organisasjonsform
AS
Organisasjonsnummer
915 407 668
Stiftelsesår
2015
Omsetning/driftsbudsjett 0
Årsregnskap etter skatt
Minus 22 045
Eierandel (%)
50%
Antall aksjer av totalt
15 av 30 aksjer.
antall aksjer
Andre eiere (% eierandel) Norges Skiforbund: 50 %.
Selskapets formål
Eie, drive og leie ut idrettsanlegg og alt som derved står i
forbindelse, herunder også å eie aksjer eller andeler i selskap
med lignende formål.
Organisasjon
Styreleder: Stein Opsal
Styremedlemmer: Lisa Kramprud og Steinar Grimsrud
Kontaktperson: Stein Opsal
Antall ansatte/antall årsverk: Ingen.
Kommunens eierstrategi:
Næringspolitisk motiv.
Sikre kommunen indirekte eierskap til Hafjell Nasjonalanlegg AS (datterselskap).
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Bidra til å etablere permanente arenaer som tilfredsstiller samfunnets forventninger,
idrettens behov og kommersielle krav, samt utvikler Hafjell og Øyer kommune til fortsatt å
være en sentral aktør innen turistnæringen.
Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet, eventuelt overskudd skal anvendes til
videreutvikling og investeringer i idrettsanlegg.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Ja, dersom intensjonen med etableringen av nasjonalanlegg for alpint ikke følges opp.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Nei
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring

HAFJELL FREEPARK AS
Virksomhet
Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår
Omsetning/driftsbudsjett
Årsregnskap etter skatt
Eierandel (%)
Antall aksjer av totalt
antall aksjer
Andre eiere (% eierandel)
Selskapets formål
Organisasjon

Fritidsvirksomhet
AS
915 500 676
2015
0
Minus 19 000
25,33 %
76 av 300 aksjer
Hafjell Alpinsenter AS: 49,33 %
Oppland Skikrets: 25,33 %
Etablere, eie og drive en freestylepark i Hafjell Alpinsenter og alt
som derved står i forbindelse.
Styreleder: Torger Fenstad
Styremedlemmer: Terje Mosveen, Fred Arne Hessen, Tommy
Viken, Lisa Kramprud
Kontaktperson: Marit Roland
Antall ansatte/antall årsverk: -

Kommunens eierstrategi:
Næringspolitisk motiv.
Selskapet er uten eget økonomisk formål, eventuelt overskudd skal anvendes til
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videreutvikling og investeringer i freestyleparken.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Nei
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Nei
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring

HAFJELL-KVITFJELL ALPIN AS
Virksomhet
Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår
Omsetning/driftsbudsjett
Årsregnskap før skatt
Eierandel (%)
Antall aksjer av totalt
antall aksjer
Andre eiere (% eierandel)

Selskapets formål

Organisasjon

Se selskapets formål
AS
875 907 832
1995
11 856.000
252 000
10,31 %
100 av 970 ordinære aksjer
Ringebu kommune: 20,62 %
Oppland fylkeskommune: 20,62 %
Norges Skiforbund: 16,49 %
Kvitfjell Alpinanlegg AS: 15,46 %
Stiftelsen Lillehammer Etterbruksfond: 10,31 %
Hafjell Alpinsenter AS: 5,15 %
Oppland Skikrets: 1,03 %
Å vurdere og prioritere hvilke arrangement selskapet skal søke
lagt til alpinanleggene Hafjell og Kvitfjell. Markedsføre
Lillehammer-området som arrangementssted, forberede og
fremme søknader om større internasjonale alpine arrangement
og å gjennomføre arrangementene.
Selskapet har ikke økonomisk formål for sin virksomhet.
Styreleder: Jan Petter Dahlum
Styremedlemmer: Liv Bjerke, Odd Stensrud, Ole Kristian
Kirkerud, Stein Opsal, Unni Lien Tagestad
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Konsernsjef/daglig leder: Svein Mundal
Antall ansatte/antall årsverk: 1
Kommunens eierstrategi:
Næringspolitisk motiv.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja, bekreftet av daglig leder 23.11.2018.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Alpin VM og hvordan dette eventuelt vil påvirke.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Nei
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring

ØSTNORSK FILMSENTER AS
Virksomhet

Selskapet gir støtte til utvikling og produksjon av
dokumentarfilm, dokumentarserier, kortfilm og spill. Senteret
arbeider ellers med tiltak for å styrke faglig utvikling og økt
kompetanse i bransjen, samt talentutvikling og tiltak for barn og
unge. Selskapet arrangerer aktiviteter og tiltak for å styrke de
profesjonelle miljøene og utvikle nye arbeidsplasser i Innlandet.
AS
986 480 420
2004
6 828 535
56 955
20 %
I alt 125 aksjer a kr 1000

Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår
Omsetning/driftsinnt
Årsresultat før skatt
Eierandel (%)
Antall aksjer av totalt
antall aksjer
Andre eiere (% eierandel) Gausdal kommune: 20 %
Lillehammer kommune: 20 %
Oppland fylkeskommune: 20 %
Hedmark fylkeskommune: 20 %
Selskapets formål
Å bidra til å utvikle en sterk og levedyktig film- og spillbransje i
Hedmark og Oppland.
Organisasjon
Styreleder: Tove K. Gulbrandsen
Styremedlemmer: Øyvind Pedersen, Jens Uwe Korten, Terje
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Gloppen, Anne Cathrine Morseth, Vigdis Lian
Konsernsjef/daglig leder: Terje Nilsen
Antall ansatte/antall årsverk: Fire ansatte
Kommunens eierstrategi:
Næringspolitisk motivert. Støtte opp om regional næringsplans tematiske
samarbeidsområde – «Kreative og kulturbaserte næringer med fokus på film, TV og
interaktive medier». (Regional næringsplan ble rullert i kommunestyrets møte 29.11.18).
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja.
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja.
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja, bekreftet av styreleder 22.11.2018.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Nei.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei.
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Nei.
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring.

IKOMM AS
Virksomhet

Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår
Omsetning (driftsinnt)
Årsregnskap etter skatt
Eierandel (%)
Innskudd aksjekapital
Sum egenkapital
Sum gjeld

Ikomm er totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og
offentlig sektor og dekker hele verdikjeden fra konsulent- og
rådgivningstjenester til drift og på-stedet tjenester
Aksjeselskap
991 335 846
2007 (IKS: 2003 – 2007)
139 632 000
847 950, før skatt 1 237 000
10,14
19 970 956
34 616 575

Andre eiere (% eierandel) Gausdal kommune 12,73
Lillehammer kommune 51,13

Selskapets formål

Askim kommune 9,75
Hobøl kommune 3,25
Spydeberg kommune 3,25
Eidsberg kommune 6,50
Trøgstad kommune 3,25
Tilby å levere varer og tjenester knyttet til informasjons- og
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kommunikasjonsteknologi til offentlige og private aktører,
herunder gjennom investering og deltakelse i andre
virksomheter
Organisasjon

Styreleder: Annar Skrefsrud
Styremedlemmer: Nanna Egidius, John Armand K. Wøhni, Svein
Gunnar Oppstad, Sverre Andre Hølmo, Kristin Ianssen, Per Sturla
Wærnes
Konsernsjef/daglig leder: Morten Rønning
Antall ansatte/antall årsverk: 71,8 årsverk/74 ansatte
Kommunens eierstrategi: Selskapet ble opprinnelig opprettet som et IKS for å ivareta
utviklings- og driftsoppgaver innen IKT for de tre opprinnelige eierkommunene.
Omdannelsen til AS ble begrunnet med fleksibilitet og mulighet for samarbeid med andre
aktører, også på eiersiden. Gjennom Ikomm ønsker eierne å ivareta utviklings- og
driftsoppgaver innen IKT på en effektiv og sikker måte. Eierskapet er også næringspolitisk
begrunnet, dvs at det er et mål i seg selv å ha et betydelig antall IKT-arbeidsplasser i
regionen.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja, bekreftet av styreleder 14.11.2018.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Det er viktig at selskapet styres på en måte som er forenlig med krav til selskap som utfører
oppgaver i egenregi. Generalforsamlingen kan om nødvendig instruere styret om å
iverksette tiltak for å sikre dette. I den nye aksjonæravtalen (fra 2017) er det vedtatt at det
ikke skal tas ut utbytte fra selskapet før tidligst fra regnskapsåret 2020.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei, ikke ut fra dagens rammebetingelser.
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Ja, potensielt. Selskapet konkurrerer i et marked med private aktører. Det er derfor viktig at
det stilles krav om at virksomheten skal drives på forretningsmessige vilkår, og at det er
etablert et avtaleverk som sikrer riktig prising. Kommunestyret vedtok i K-sak 99/18,
25.10.18, at det skal foretas en uavhengig benchmark av Ikomm AS når ny driftsavtale er
signert. Dette søkes gjennomført i samarbeid med øvrige eierkommuner. Det forutsettes at
driftsavtalen har en varighet på 2 år.
Det forventes at oppdatert tjenesteavtale er på plass i løpet av høsten 2018.
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Det er et uttrykt mål å få flere kommuner inn som eiere (Lillehammer kommune har i den
forbindelse redusert den nedre grense for eierskap fra 50,1 % til 34,77 % (november 2017)).

GUDBRANDSDAL KRISESENTER AS
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Virksomhet

Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres
barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner
Organisasjonsform
IKS
Organisasjonsnummer
998 836 050
Stiftelsesår
2012
Omsetning/driftsinnt
7 617 623
Årsregnskap etter skatt
Netto driftsresultat: 666 312
Eierandel
7,0 %
Sum egenkapital
2 443 555
Som gjeld
10 008 399, herav pensjonsforpliktelser 8 542 954
Andre eiere (% eierandel) Lillehammer
Dovre
Gausdal
Lesja
Ringebu
Vågå
Sør-Fron
Lom
Nord-Fron
Skjåk
Sel
Selskapets formål
Ivareta kravet i lov om kommunale krisesentertilbud som trådte
i kraft 1. januar 2010. Kommunene skal sørge for et
krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold
i nære relasjoner.
Organisasjon
Styreleder: Siri Moen
Styremedlemmer: Hildegunn Jorid Dalum, Tor Geir Ødegården,
Marit Jorunn Skoe Kvålen, Kristen Haugen Dagsgard, Ketil
Størseth, Tove Irene Arntsen
Konsernsjef/daglig leder: Wenche Erlandsen
Leder av representantskapet: Turid Thomassen
Antall ansatte/antall årsverk: 11 ansatte/6,59 årsverk
Kommunens eierstrategi:
Ivareta kravet i lov om kommunale krisesentertilbud som pålegger kommunene å sørge for
et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja, bekreftet av styreleder 22.11.2018.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Nei
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Nei
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring.
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GLØR IKS
Virksomhet
Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår
Omsetning/driftsinnt
Årsresultat før skatt
Eierandel
Sum egenkapital
Sum gjeld
Andre eiere ( eierandel)
Selskapets formål
Organisasjon

Innhenting og behandling av husholdnings- og næringsavfall i
kommunene i Lillehammer-regionen
IKS
971 041 692
1983 (1999 etter ny lov om interkommunale selskap)
92 737 000
3 165 000
13,4 %
89 748 000
37 154 000
Lillehammer kommune 70,8 %, Gausdal kommune 16,1 %
Innhenting og behandling av husholdnings- og næringsavfall i
kommunene i Lillehammer-regionen
Representantskap: Hans O. Høistad (leder), Espen Granberg
Johnsen, Brit K- Lundgård, Øystein Lauen, Bjørg S. Lien, Ole
Rolstad
Styreleder: Jan Tore Meren
Styremedlemmer: Marit O. Lindstad (nestleder), Kåre
Solbakken, Irene Thorsplass, Jan Erik Kristiansen, Martinus
Bækken, Anne Lise Gjestvang, Hege Elisabeth Bræin Furuli, Tor
Rune Foss
Daglig leder: Inge Morten Haave
Antall ansatte/antall årsverk: 99 / 58

Kommunens eierstrategi:
Kommunene har plikt til å organisere renovasjon i kommunen. Selskapet ble opprettet for å
ivareta dette ansvaret for flere samarbeidende kommuner.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Svarer bekreftende på 11 av 13 punkter 22.11.18. De to siste punktene blir vurdert nærmere
i neste styremøte.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Eventuell omlegging av IKS som eierform kan medføre at selskapet må tilføres egenkapital.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei, ikke ut fra dagens rammebetingelser.
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Selskapet er også engasjert innenfor næringsavfall, som er et konkurranseutsatt marked.
Selskapet må holde denne delen regnskapsmessig adskilt fra virksomheten knyttet til
husholdningsavfall.
Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Ingen endring.
10

INNLANDET REVISJON IKS (IR)
Virksomhet
Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Stiftelsesår
Omsetning/driftsinnt
Årsresultat
Eierandel
Sum egenkapital
Sum gjeld
Andre eiere
Selskapets formål

Organisasjon

Levere revisjonstjenester til eierkommunene som en egenregivirksomhet.
Interkommunalt selskap
987 769 386
2004
16 443 265
2 012 302
2,55 %
11 109 343
0
17 andre kommuner og Oppland fylkeskommune
IR har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til
Kommuneloven, og skal sikre de deltakende kommuner revisjon
i egen regi. IR skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med
kommuneloven med forskrifter. Selskapet kan også tilby sine
tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører
regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i
andre virksomheter der selskapet er valgbar som revisor.
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke
erverv til formål.
Leder i representantskapet: Leif Waarum
Repr. for Øyer: Brit K. Lundgård
Styreleder: Espen Hagberg
Styremedlemmer: Tove Elisabeth Haugli, Svein Eirik Lund
Konsernsjef/daglig leder: Bjørg Hagen
Antall ansatte/antall årsverk: 20 ansatte/17 årsverk

Kommunens eierstrategi:
Få utført lovpålagt revisjon av kommuneregnskapet som egenregivirksomhet.
Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi ?
Ja
Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål ?
Ja
Følger styret opp kommunens forventninger til styret i hht eget punkt i eierpolitikken ?
Ja, bekreftet 14.11.2018.
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter) ?
Konsekvenser av sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner fra 01.01.2020.
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform ?
Nei
Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?
Ja
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Er kommunen tjent med fortsatt engasjement i selskapet eller kan interessene på dette
området bedre ivaretas på andre måter? Skal eierandelen økes, reduseres eller avhendes?
Det foreslås ingen endring nå. Det vil imidlertid være naturlig å vurdere hvorvidt det er
hensiktsmessig med endringer etter sammenslåingen av de to fylkeskommunene.

Forenklet eiermelding
Navn

Org.nr

Eidsiva Energi AS

983424082 0,7 %

Eierandel

Kompetanse-, universitetsog forskningsfondet
Oppland AS

914067944 0,21 %

Gudbrandsdal Industrier AS
(GIAX)

819703302 3,5 %

Visit Lillehammer AS

979776101 Ca 2 %

Smiso IKS, Støttesenter mot
incest og seksuelle overgrep
i Oppland
KLP (Kommunal
Landspensjonskasse):
Gjensidig forsikringsselskap
Biblioteksentralen SA

990808767 3,5 %
(andel av
antall innb)
938708606 Svært liten

Gausdal Bruvoll SA

811943622 Liten

Stavsplassen SA

979333951 75,6 %
(520 av 688
andeler)

Øyer Turskiløyper SA

987024402 10 andeler,
ca 3 %

910568183 Svært liten

Begrunnelse for eierskap
Samfunnsøkonomisk og finansielt
motivert.
Næringspolitisk motivert.
Kompetanseheving for sikring og utvikling
av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i
Oppland, herunder bidra til å styrke
høgskolene i Oppland sin posisjon for å
kvalifisere seg til universitetsstatus.
Tilrettelagte arbeidsplasser.
Giax sitt tilbud benyttes i svært liten grad
av Øyer kommune.
Næringspolitisk motivert.
Markedsføring, salg og utvikling av
reiselivsmål i regionen.
Tjenesteproduksjon: Lavterskeltilbud på
fagområdet: Støtte, rådgivning, veiledning
og hjelp til brukere.
Kommunal tjenestepensjonsordning for
ansatte i kommuner og fylkeskommuner.
Hovedformålet er å være serviceorgan for
og hovedleverandør av produkter og
tjenester til offentlige bibliotek, skoler og
andre offentlige institusjoner.
Ønske om utvikling og videre satsing i
Øyer lå til grunn da kommunestyret
vedtok å tegne tilleggsandeler i 2011.
Næringspolitisk motivert.
Bidra til utvikling av eiendommen Stav til
et idrettsområde for bruk av hest, og et
næringsområde for hesteaktiviteter, som
ride- og kjørestevner og hesteutstillinger
samt andre utstillinger, messer, stevner
og aktiviteter.
Næringspolitisk motivert.
Organisere og finansiere merking og
oppkjøring av skiløyper i Øyerfjellet og
tilknyttede områder (øst for Lågen). Laget
kan også påta seg å bidra til finansiering
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Stiftelsen Moksa
Kunstverksted

974700980

Stiftelsen Øyer/Tretten
Frivilligsentral

979579314

Øyer Kommunale
Boligstiftelse (ØKB)

974338696

og tilrettelegging for sykling og turgåing
på veier og stier innenfor lagets
geografiske virkeområde.
Formål:
1) Å ta vare på den gamle
kraftstasjonsbygningen til Moksa
kraftverk eksteriørmessig som et
kulturminne, og sørge for istandsettelse
og drift av lokalene
2) Å gi arbeids- og visningsmuligheter for
profesjonelle kunstnere (grupper eller
enkeltpersoner) som kan arbeide i
lokalene i kortere eller lengre perioder i
hht leieavtale mellom kunstnere og
stiftelsens styre. Både norske og
utenlandske borgere kan søke om å bruke
lokalene.
Formål: Stimulere enkeltpersoner og
grupper i kommunen til å bruke seg selv i
frivillige nærmiljøtjenester.
Finansieringen av frivilligsentraler ble
endret fra 2017: Tilskuddet er nå del av
kommunens rammetilskudd.
Formål: Skaffe boliger for utleie uten eget
økonomisk formål. Målgruppe: Særlig
vanskeligstilte grupper.

Leiligheter/næringsareal:
Diverse borettslag og
sameier
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