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1. Innledning 
Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er skilt 

ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt. 

Når kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det 

at den politiske styringslinjen endrer karakter, og den tradisjonelle forvaltningsstyringen 

erstattes av eierstyring. 

I 2009 vedtok kommunene i Gjøvik regionen en felles eierskapspolitikk, som skal sikre at 

kommunene fremstår som profesjonelle og gode eiere. 

Disse overordnede prinsippene er styringsgrunnlaget for kommunalt eide selskaper og 

samarbeider. 

I 2012 gjennomførte regionen i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund en omfattende 

styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale selskaper, samt 

kommunepolitikere.  Tilsvarende opplæring gjennomføres i 2015/2016. 

Sentralt i opplæringen er en klargjøring av hva styrerollen må passe på og hva eierrollen 

må passe på. Dette har ført til noen endringer i utformingen av prinsippene, slik som ny 

ordlyd og en tydeligere sortering av rollene. 

I henhold til vedtatte prinsipper skal rådmannen utarbeide en samlet eierskapsmelding en 

gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret i løpet av høsten. Eierskapsmeldingen 

2015 er utarbeidet felles for alle kommunene i Gjøvik regionen. Den enkelte kommune 

behandler politisk den del av meldingen som er aktuell for sin kommune. 

1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi 

Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. 

Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn 

for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags 

systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette 

omfatter blant annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, 

vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken som framgår av 

eierskapsmeldingen (side 8-10), utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. 

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å 

sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. 

Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken i henhold til KS sine anbefalinger på 

området, og bør som et neste skritt vurdere å utarbeide eierstrategier for de enkelte 

selskaper. 

Link til KS sine anbefalinger – sist revidert høsten 2015: http://www.ks.no/globalassets/ks-

anbefalinger-eierstyring_digital.pdf 

 

http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
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1.2. Kategorisering av selskapsformene 

Det er etter hvert blitt vanlig å inndele formålet med kommunalt eierskap i to til tre 

hovedformer: 

Finansielt eierskap, Politisk eierskap, Blandingsforhold 

Finansielt eierskap. Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk 

avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men 

at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil 

normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, 

men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger 

denne selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere - også private. 

Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre 

kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et 

gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den 

samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil 

eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert. 

Blandingsforhold. De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. 

Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på 

investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, 

kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. 

For å ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare 

styringssignaler som mulig. 

1.3. Roller 

Kommunen som eier skal utøve sin eierstyring gjennom eierorganene som er 

representantskap og generalforsamling. Innenfor de rammer som eierorganene setter, skal 

styre sammen med daglig leder utvikle og lede selskapet. 

Styre settes sammen primært ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine 

mål, og valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. Valgkomitéen bør ha et 

bevisst forhold til de nye habilitetsreglene som kom i 2011. 

 

1.4. Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra 1.11.2011 

Også i offentlige eide selskaper blir man nå inhabil (ved politisk behandling) dersom man 

er styremedlem eller medlem i bedriftsforsamlingen, eller har en ledende stilling i et 

selskap som er part i saken. 

Endringen har ingen konsekvenser for de som sitter i representantskapet i selskapet, eller 

er kommunens representant på generalforsamlingen. 

Endringen har derimot betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og andre 

ansatte i kommunen som sitter i styret eller ledelsen for offentlig eide aksjeselskaper (AS), 

og i interkommunale selskaper (IKS). 
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Reglene har også betydning for interkommunale virksomheter etablert etter 

kommuneloven § 27 om ”interkommunale styrer”. 

Endringen har ingen betydning for kommunale foretak (KF) etter kommunelovens kap.11. 

Det samme gjelder vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §§ 28b og 28c. Inhabilitet 

kan imidlertid være aktuelt etter § 6 annet ledd. 

Endringene innebærer at man blir inhabil til å delta ved behandlingen av en sak hvor 

selskapet er part i saken, selv om selskapet er fullt ut offentlig eid. 

Samlet sett innebærer de nye reglene at når nye styrer/styremedlemmer skal velges bør 

man tenke igjennom hvilke konsekvenser det kan få hvis man velger sentrale politikere, 

rådmannen eller ledere i administrasjonen til styrer i selskaper. 
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2. Styringsgrunnlag 

2.1. Juridisk styringsgrunnlag 

Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved 

utskillelse av virksomhet: 

• Aksjeselskap (AS) – reguleres av Lov om aksjeselskaper 

• Interkommunale selskaper (IKS) – reguleres av Lov om interkomm. selskaper 

• Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunlovens kap. 11 

En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere 

• Samvirkeforetak (SA) – reguleres av Lov om samvirkeforetak 

Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene 

sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter. I et AS har 

eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets 

øverste eierorgan er generalforsamlingen. 

Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets 

forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. 

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person men en del av 

kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets 

forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som er utpekt direkte av kommune- eller 

fylkesstyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret. 

Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene side. På den annen 

side har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor 

foretakets daglige leder. 

Kommuneloven § 68 nr. 5 om at styrets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke 

kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, er blitt opphevet. Etter 

lovendringen, som trådte i kraft 1. juli 2013, er hovedregelen at styremøtene i KF skal 

være åpne. 

Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes 

økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, 

leverandører eller på lignende måte. Avkastningen, bortsett fra en normal forrentning av 

eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom 

medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer 

personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Samvirkeforetaket skal ha et styre på minst 3 

medlemmer, og er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon etter nærmere regler. 

Samvirkeloven som ble vedtatt 1.1.2008, stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og 

vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer 

og skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere. 
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Dersom det er fastsett i vedtektene at foretaket skal ha representantskap, skal 

representantskapet velges av årsmøtet. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke 

være medlem av representantskapet. 

Kommunene står fritt i å samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt 

beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av kommunelovens § 27. 

Vertskommunesamarbeid ble innarbeidet i Kommunelovens § 28 i 2007. Dette er utviklet 

for samarbeid mellom kommunene på områder av forvaltningsmessig karakter. Et 

vertskommunesamarbeid har to varianter, enten administrativt vertskommunesamarbeid 

eller med felles folkevalgt nemd. 

Stiftelser. Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser 

(Stiftelsesloven av 2001). Oppretterne (kommunen/fylkeskommunen) står fritt til å 

fastsette formålet, og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt. Stiftelser har til forskjell 

fra selskapene (IKS og AS), ingen eiere. Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i 

eiendomsretten utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i 

stiftelsens overskudd. Eieren kan imidlertid få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å 

etablere en ”rådsforsamling” med oppgaver og myndighet som beskrevet i § 36 o 

stiftelsesloven. Eierne står ikke fritt til å løse opp stiftelsen, og dette er ingen 

organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk 

interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten. 

Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. I 

2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i Kommunelovens kap. 12. Disse 

bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og 

selskapsledelsen. 

Kjønnsrepresentasjon i styrene. I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i 

styrene for både interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og 

fylkeskommuner har eiermajoritet. KS anbefaler at eierorgan uavhengig av 

organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon i styrene for bedre å utnytte 

eksisterende kompetanse i regionen/kommune/fylkeskommunen. Egne 

rekrutteringsseminar anbefales iverksatt der det er vanskelig å oppnå lik 

kjønnsrepresentasjon. 
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2.2. Eierstyring 

Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak), og AS 

innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle 

forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.  

Eierstyringen utøves gjennom kommunens eierorgan som i IKS og SA er representantskapet, 

og i AS er generalforsamlingen. 

 

 

 

2.3. Vedtatt eierskapspolitikk 

Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som 

styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider. Punktene som ble vedtatt 

er senere presisert og sortert for å vise hva eierne skal passe på og hva styret skal passe 

på. 

Dette må eierne passe på: 

• Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig. 

 

 For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og 

generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 

 

 Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med 

alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og 

utvikling i form av eieravtaler. 
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 I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes 
eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 
utfordringer sammen med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne 
(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av 
generalforsamling/representantskapsmøte. 

 

 Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter eller på annen måte 
må kommunen sikre at det i størst mulig grad er tverrpolitisk forankret den 
eierpolicy selskapene drives etter. 

Kommunens valgte eller nominerte eierrepresentanter skal representere 
kommunens syn. 

 
 

 Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. 

Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene. 

Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer som 

representantskap/generalforsamling har vedtatt. 

Gjøvik kommune har i tillegg fattet følgende vedtak: 

«Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til 

selskapsstyrer i selskaper der kommunen er eier/medeier. 

Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også av 

politisk kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om 

de løpende politiske og administrative prosessene på det relevante 

saksfeltet.» 

 

 De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling 
kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en 
henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til 
representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren 
tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende 
spørsmål fra representanten. 

 

 Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av 

kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom 

seg. 

 

 I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere. 

 

 Kommunen bør tydelig skille kunde og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet 
på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes 
oppgaver. 

 

 For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt 

utbyttepolitikk som står fast over noe tid. 

 

 Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

 Åpningsbalansen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi 

som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. 
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 Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for 

å realisere sine mål. Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en 

slik kompetanse, det avhenger av selskapets mål og situasjon. 
 

 Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på 

behandling i kommunestyret tidlig høst. 

 Disposisjon for eierskapsmeldingen: 

Gjennomgang av hvert enkelt selskap med; 

 Formål (vedtektsfestet) 

 Eierandel 

 Ledelse/styret 

 Økonomiske nøkkeltall for 4 år 
o sum driftsinntekter 
o driftsresultat 
o resultat før /etter skatt 
o sum omløpsmidler 
o sum anleggsmidler 
o sum egenkapital 
o sum gjeld 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende. 

 

 
Dette må styret i selskapet passe 

på: 
 

 Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i 
forhold til alle forhold det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas 
offentlighet. 

 

 For å sikre god selskapsstyring skal styre avklare strategiske og sentrale spørsmål 
med eier gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med 
daglig leder ansvar for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer. 

 

 Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall 
ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument, utarbeides av 
styret. 

 

 Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, 

gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer. 

 

 Styret bør tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der 

selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver. 

 

 Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet. 

 

 Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder 
evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding 
til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. 
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3. Kommunalt eide selskaper og samarbeider 
Kommunene har stor frihet i å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig 

enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige 

rettssubjekter.  

Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden 39 selskaper som selvstendige rettssubjekter, 3 

vertskommunesamarbeider i henhold til Kommunelovens § 28, og 1 kommunalt foretak. 
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I dette kapitlet presenteres hvert av de 40 selskapene i et fakta-ark hvor offisielle data er 

hentet fra Brønnøysundregistrene, supplert med opplysninger direkte fra selskapene ved 

behov.  

Vurderinger er gjort med bakgrunn i den informasjonen som er samlet. Flere 
opplysninger om selskapene er å finne på nettstedet http://www.proff.no. 
 

For øvrig ønskes tilbakemelding dersom det oppdages vesentlige feil og mangler i de 
selskapsdata som presenteres. 
 
Ris, ros og tips til forbedringer imøteses, og er viktige bidrag i å utvikle eierskapsmeldingen. 
 

 

  

I tillegg er det etablert:

Vertskommunesamarbeider i hht

Kommunelovens § 28

Legevakt 1 1 1 1 1 1

Innkjøp 1 1 1 1 1 1

Tilsynsførerordning fosterhjem 1 1 1 1 1 1

Sum Vertskommunesamarbeider § 28 3 3 3 3 3 3

Kommunalt foretak: Totenbadet KF 1 1

Andre eierskap: Tronhus i Land 1 1 1

Sum alle selskaper og samarbeider 44

http://www.proff.no/
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3.1.        Alle 5 kommuner 

 

Selskaper/samarbeider som alle kommunene i Gjøvik, Land og Toten har i fellesskap. 

3.1.1. KUF-fondet i Oppland AS 

Å bidra til 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. Det skal vektlegges samarbeid mellom 

høyskolene i Oppland og/eller med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for 

å: 

1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland  

2. Videreutvikle mastergradsutdanninger  

3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og 

kompetansemiljøer. 

4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha tilgang på andre 

finansieringskilder etter fondets engasjement.  

Forutsetninger for utbetaling av midler fra fondet er at det foreligger en omforent 

avtale mellom høgskolene og eventuelle andre aktører om å arbeide med konkrete 

utviklingsprosjekter. Dette samarbeidet skal danne grunnlaget for en struktur som på 

sikt kan virkeliggjøre universitetsambisjonen. Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær 

drift av forsknings- og undervisningsinstitusjoner. 

Selskapets egenkapital kan også benyttes til selskapets formål angitt i denne 

paragrafen. Selskapet har ikke erverv som formål, og utbytte kan ikke utdeles. 

Ledelse: 

Daglig leder: Erik Lagethon (f 1971) 

Styrets leder: Gro Lundby (f 1954) 

Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/kompetanse-universitets-og-forskningsfondet-i-oppland-

as/lillehammer/-/Z0IJI391/ 

 

Eierandel: 

Selskapets aksjekapital er på kr. 951.700 fordelt på 9 517 aksjer à kr. 100,- lydende på 

navn. 

http://www.proff.no/roller/kompetanse-universitets-og-forskningsfondet-i-oppland-as/lillehammer/-/Z0IJI391/
http://www.proff.no/roller/kompetanse-universitets-og-forskningsfondet-i-oppland-as/lillehammer/-/Z0IJI391/
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Ordførerne sitter i generalforsamling. For Gjøvik kommune møter rådmannen. 

Økonomiske nøkkeltall: 

 

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:  

Det ble i 2015 innvilget søknader på totalt 35,8 mill. kroner.  Dette er tildelinger som 

skal dekke prosjektkostnader i perioden 2015-2019.  Av disse bevilgningene ble det 

utbetalt kr 8 350 000 i 2015. 

 

3.1.2. Topro AS 

Vedtektsfestet formål: 

Selskapets formål er å eie og drive arbeidsmarkedsbedrifter. Ved produksjon, 

servicenæring og annen virksomhet å avklare og kvalifisere yrkeshemmede med 

KUF-fondet i Oppland AS 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter -         -          

Resultat før skatt 507        (7 880)    

Årsresultat 507        (7 880)    

Anleggsmidler -         -          

Omløpsmidler 50 283   42 889   

Egenkapital 50 239   42 359   

Gjeld 44           531         

Bokført egenkapital/Totalkapital 99,9 % 98,8 %
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sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også gi 

tilbud om varig sysselsetting. 

 

Ledelse: 

Daglig leder Rune Midtun (f 1957) 

Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) 
Flere opplysninger på http://www.proff.no/roller/topro-as-tidl.-totenprodukter/gj%C3%B8vik/-/Z0I3OGNF/ 

Eierandel: 
  

 

 

 

 

 Ordførerne sitter i generalforsamlingen.

  

 

Økonomiske nøkkeltall: 

       

 

            Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Selskapsstrukturen for Topro AS er fra 01.01.15 slik: 

TOPRO AS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 282 117       283 247       312 000       337 125       

Resultat før skatt 150               4 626            4 194            (4 093)          

Årsresultat 210               4 827            4 271            (2 004)          

Anleggsmidler 90 125         92 069         111 067       127 788       

Omløpsmidler 89 801         81 788         76 554         88 008         

Egenkapital 91 718         95 041         98 397         99 897         

Gjeld 88 208         78 816         89 224         115 899       

Bokført egenkapital/Totalkapital 51,0 % 54,7 % 52,4 % 46,3 %

Gjøvik kommune 28,89 % 

Østre Toten kommune 6,93 % 

Vestre Toten kommune 10,40 % 

Nordre Land kommune 6,07 % 

Søndre Land kommune 15,68 % 

Andre 32,03 % 

http://www.proff.no/roller/topro-as-tidl.-totenprodukter/gj%C3%B8vik/-/Z0I3OGNF/
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Etter løpende prosesser i 2013 og 2014 og dialog med eierne i eiermøter ble det fra 

01.01.15 opprettet 2 nye datterselskaper i morselskapet Topro AS:   

1. Topro Kompetanse AS som skal arbeide med og ha ansvar for alt «tradisjonelt» 

attføringsarbeid. 

2. Topro Industri AS.  Dette selskapet skal arbeide med den «kommersielle» delen av 

selskapet – produksjon og salg.  Det er to avdelinger, elektronikk og hjelpemidler 

(rullatorer ol). 

Begrunnelsen har vært et behov for å skille attføringsvirksomheten fra den 

kommersielle.    Dette sikrer attføringsvirksomhetene dersom noe skulle «gå galt» 

med den kommersielle produksjon. 

I 2015 ble den organisatoriske tilknytning av salgsselskapene Topro GmbH og Topro 

LTD endret slik at disse «eies» direkte av Topro Industrier AS. Topro GmbH betjener 

det sveitsiske markedet. Regelverket i Sveits krever at dette skjer gjennom et eget 

selskap - registrert i Sveits. 

 

3.1.2.1. Topro Kompetanse AS 

Vedtektsfestet formål: 

Selskapet tilbyr og selger kompetanse og veiledningstjenester til 

offentlig og privat virksomhet med formål å fremme tilknytning til 

jobb og vekst for den enkelte kunde/arbeidssøker/arbeidstaker. 

 

Ledelse: 

Daglig leder Thomas Frydenlund (f 1975)  

Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) 
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Flere opplysninger på http://www.proff.no/roller/topro-kompetanse-as/gj%C3%B8vik/-/Z0ISCRVD/ 

 

Eierandel: 

Topro AS eier 100 %. 

 

  Økonomiske nøkkeltall: 

   

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

En organisering i eget attføringsselskap sikrer en god videre utvikling innenfor dette 

området. Rammevilkårene er i stadig endring, og det ikke lenger behov for eller 

ønskelig med stor egenproduksjon for å kunne drive godt attføringsarbeid. Dette 

arbeid skal nå skje i samarbeid med det ordinære næringslivet.  Tjenestene NAV 

etterspør, «kjøpes» mer og mer gjennom konkurranse/anbud, og tilbyderne er til dels 

landsomfattende private aktører – både nasjonale og utenlandske. 

Topro Kompetanse AS nådde ikke opp i de anbudskonkurransene som ble utlyst i 

Oppland og Hedmark i 2015.  Som følge av dette har bedriften i 2016 gjennomført  

Ovennevnte organisering av attføringsarbeidet åpner bl.a. for en utvikling i form av et 

eventuelt utvidet samarbeid med andre attføringsbedrifter. Organiseringen legger 

også til rette for at eierne – om ønskelig – lettere kan se på endringer av strukturen 

for sine forskjellige bedrifter som arbeider innenfor dette området. 

Topro Kompetanse AS fikk i oktober 2015 godkjenning som tiltaksarrangør for 

arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet.  Denne gjelder i 6 år.  Denne 

godkjenningen var tidligere gitt til Topro AS. 

 

3.1.2.2. Topro Industri AS 

Vedtektsfestet formål: 

Produksjon og salg av hjelpemidler, produksjon av mekaniske 

underleveranser og produksjon elektroniske komponenter. 

 

Ledelse: 

Daglig leder Rune Midtun (f 1957)  

TOPRO KOMPETANSE AS 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 44 688      

Resultat før skatt 1 902        

Årsresultat 1 902        

Anleggsmidler 22              

Omløpsmidler 13 618      

Egenkapital 4 750        

Gjeld 8 889        

Bokført egenkapital/Totalkapital 65,2 %

http://www.proff.no/roller/topro-kompetanse-as/gj%C3%B8vik/-/Z0ISCRVD/
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Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) 

Flere opplysninger på 
http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20140000570349&sokeverdi=914561973 

 

Eierandel: 

Topro AS eier 100 %. 

 

  Økonomiske nøkkeltall: 

  
1
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Ordinært resultat for 2015 ble et underskudd på 4,9 mill. kroner.  Det svake resultatet 

skyldes svikt i omsetning, høye varekostnader som følge av valutaendringer og økte 

finanskostnader. 

Det er i 2015 og inn i 2016 igangsatt en rekke tiltak der resultatforbedring er 

hovedfokus.  Det kan nevnes nye automatiserte produksjonslinjer og fysisk samling 

av all produksjonsvirksomhet til Gjøvik.  Det forventes at iverksatte 

effektiviseringstiltak vil føre til positivt resultat for 2016.  Resultatet 1. halvår i 2016 

synes å bekrefte dette. 

Med sin produktportefølje og kompetanse i denne sammenheng har Topro Industri 

AS svært gode forutsetninger for å kunne opprettholde og utvikle en betydelig 

industrivirksomhet i lokalområdet.  Dette gjelder både for produksjon/salg av ferdige 

hjelpemidler og for produksjon/salg av komponenter innenfor elektronikk.  En viktig 

forutsetning – utover høy kvalitet på produktene – er at enhetskostnadene blir 

konkurransedyktige med produkter produsert i f.eks. Kina.  Med ny organisering, 

økte volumer/vekst i kombinasjon med effektive lokale produksjonslinjer – er det lagt 

et viktig grunnlag for at selskapets merkevarer o.a. produkter innen elektronikk, 

fortsatt skal være konkurransedyktige i de aktuelle markeder. 

I tillegg vil en fortsatt vekst av industriproduksjonen være avhengig av tilførsel av 

nye ressurser i form av kapital og kompetanse.  I flere eiermøter de senere år – senest 

                                            
1 Selskapet har et ansvarlig lån til Topro AS som kan konverteres til aksjekapital.   
Ved å beregne dette inn som egenkapital blir egenkapitalandelen 21.1 % 

TOPRO INDUSTRI AS 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 228 199    

Resultat før skatt (7 196)       

Årsresultat (4 996)       

Anleggsmidler 37 768      

Omløpsmidler 76 364      

Egenkapital 4 147        

Gjeld 109 986    

Bokført egenkapital/Totalkapital 3,6 %

http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20140000570349&sokeverdi=914561973
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9. juni 2016 – er det klart at nødvendig kapitaltilførsel må gjennomføres med andre 

investorer enn dagens offentlige eiere.  Administrasjonen og styret i Topro Industrier 

AS arbeider med denne problemstilling og forskjellige modeller for dette.  Det vil 

eventuelt kunne føre til at nye eiere kan inn i Topro Industrier AS i løpet av 

høst/vinter 2016/2017.  Eierne i Topro AS holdes løpende orientert om prosessen. 

 

3.1.3. GLT-Avfall IKS 

Vedtektsfestet formål: 

Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive 

avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning 

innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. 

Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale 

avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes 

krav. Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg 

oppgaver som det er naturlig å utføre. På eget initiativ skal selskapet analysere 

situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer. 

GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk 

aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med 

andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet. GLT- 

Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper 

Ledelse: 

Daglig leder: Stein Giæver (f 1962)  

Styreleder: Kjetil Bjørklund (f 1967) 

Flere opplysninger på 

http://www.glt-avfall.no/om/styret/ 

  http://www.proff.no/roller/glt-avfall/hunndalen/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0ING02X/ 

 

Eierandel: 

 

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i GLT-Avfalls 

eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. 

Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige 

vararepresentanter. 

 

 

Gjøvik kommune 42,03 %

Østre Toten kommune 21,19 %

Vestre Toten kommune 18,57 %

Nordre Land kommune 9,74 %

Søndre Land kommune 8,47 %

100,00 %

http://www.glt-avfall.no/om/styret/
http://www.proff.no/roller/glt-avfall/hunndalen/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0ING02X/
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Økonomiske nøkkeltall: 

           

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Fra årsmeldingen: 

Om framtidsutsikters og utfordringer: 

Det er nå 22 år siden de nasjonale mål for en miljøvennlig avfallsbehandling ble 

trukket opp basert på følgende strategi (Stortingsmelding nr.44, 91-92): 

· Hindre at avfall oppstår 

· Fremme gjenvinning 

· En mest mulig miljøvennlig behandling av restavfallet 

Avfallsmarkedet har siden den gang gjennomgått en omfattende utvikling med 

betydelig endringer av rammevilkårene.  Selv om den nye stortingsmeldingen for 

fremtiden avfallsbehandling ble stanset, vil man kunne påregne endringer også i 

fremtiden.  Det arbeides blant annet i EU med det «grønne skifte» som vil få 

betydning for våre rammebetingelser.  Avfallshieriarkiet som ble etablert tidlig på 90-

tallet står imidlertid fortsatt ved lag, selv om det er blitt noe modernisert i tråd med 

utviklingen i samfunnet for øvrig.  I dag snakkes det om et avfallshieriarki som i 

prioritert rekkefølge består av: 

GLT-Avfall IKS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 44 597    48 651   55 200   66 149   

Resultat før skatt (1 129)     (2 326)    894         11 451   

Årsresultat (1 339)     (2 931)    653         8 890      

Anleggsmidler 100 555 107 449 103 500 105 239 

Omløpsmidler 19 085    31 235   28 834   34 787   

Egenkapital 47 525    45 235   37 624   45 514   

Gjeld 72 115    93 449   94 710   94 512   

Bokført egenkapital/Totalkapital 39,7 % 32,6 % 28,4 % 32,5 %
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Tidene med gode inntekter fra sluttbehandling av restavfall er nå over etter at 

deponiforbudet ble innført fra 1. juli 2009. 

GLT-Avfall IKS valgte likevel å bygge ut etappe III ved deponiet i Dalborgmarka. 

Dette var et bevist valg ut fra at det i fremtiden vil være en til dels betydelig 

avfallstonnasje som må sluttbehandles. 

Erfaringene pr. utgangen av 2015 viser at 29 % av innveid tonnasje ble sluttbehandlet 

enten fordi fraksjonen er fritatt fra deponiforbudet, er uorganisk eller at det gis 

dispensasjon fra deponiforbudet på grunn av avfallsfraksjonen ”beskaffenhet”. 

Dalborgmarka Miljøpark fremstår i dag som et topp moderne anlegg i henhold til 

myndighetenes krav og vil i fremtiden sannsynligvis være det eneste godkjente 

deponiet i Oppland. 

Levetiden for deponiet er beregnet til år 2040 basert på siste års gjennomsnittlige 

tonnasje deponert.  Det vil imidlertid utover den tidsperioden fortsettes med 

forskjellige driftsoppgaver ved anlegget i Dalborgmarka.  Dette er hensyntatt i 

oppbyggingen av etterdriftsfondet. 

Driften av deponigassanlegget både ved det gamle deponiet på Nygard og det nye 

deponi etappe I og II i Dalborgmarka har vist seg å være krevende og kostbart. En 

oppgradering av deponigassanlegget er ønskelig ut fra driftsmessige og miljømessige 

forhold. Et viktig steg ble tatt i 2015.  Det ble gjennomført investeringer i utstyr for å 

kunne energiutnytte egen deponigass.  Dette i form av produksjon av elektrisitet og 

varmeenergi. 

Avfallsindustrien er fortsatt en virksomhet i stor utvikling og endring.  Vi må 

forvente endringer i håndtering av farlig avfall.  Endringer som kan få konsekvenser 

for vår håndtering med tanke på mottak, sortering og behandling. 

Ny IKS lovgivning er også på trappene.  Endringer som i denne forbindelse har vært 

ute på høring kan ved innføring, gi signifikante endringer for hvordan IKS selskaper 

vil måtte organiseres og ikke minst finansieres i fremtiden.  Her foreligger det 

imidlertid ingen vedtatte endringer, men dette forventes å komme i løpet av 2016. 

GLT-Avfall sin strategiplan for perioden 2013 – 2016 ble godkjent i de enkelte 
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kommunestyrer i 2013. Arbeidet med implementering og gjennomføring av denne er 

videreført i 2015 og de nødvendige politiske beslutninger ble vedtatt i alle kommuner 

i 2015.  I dette ligger det en ansvarsdelegasjon fra alle kommuner for inntransport av 

husholdningsavfall samt virksomhetsoverdragelse fra Vestre Toten kommune.   

Vedtakene er gjort i tråd med GLT Avfalls selskapsavtale.   

Dette iverksettes med virkning fra 1. januar 2016.   

Selskapets styre, administrasjon og øvrig ansatte ser på dette som en viktig milepæl 

for selskapets videre utviklingsmuligheter. 

 

3.1.4. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er å utføre forvaltningsoppgaver og drive opplysnings-, veilednings- og 

rådgivningsvirksomhet i samsvar med følgende lover: 

- Lov av 1. januar 2012 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

- Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, kapittel 7, §7-1 og 2 
- Lov av 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig og sosial beredskap, 

- Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader 

 

Selskapets ansvar og myndighet er bestemt av delegasjon og oppdrag fra hver av de 

deltakende kommunene. 

Etter vedtak i styret og representantskapet kan selskapet også ta opp andre oppgaver enn 

de som omfattes av lovene nevnt ovenfor. 

Ledelse: 

Daglig leder: Jon T. Brevik gikk av med pensjon 28.2.2015. 

Ny daglig leder fra 1.3.2015: Randi Haugen (f 1971) 

Styrets leder Odd Syversen (f 1953) – delvis sykmeldt i 2015. 

Nestleder: Monica Andersson – konstituert leder i 2015 

 

Eierandel: 

 

 
I representantskapet sitter ordfører Bjørn Iddberg (leder) fra Gjøvik kommune, 

Terje Odden fra Søndre Land kommune, Leif Waarum fra Vestre Toten kommune, 

Liv Solveig Alfstad fra Nordre land kommune, Anne Kari Hovde fra Østre 

kommune, og Anne Marte Skari fra Gran kommune. 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

 

Gjøvik kommune 35,2 %

Østre Toten kommune 17,8 %

Vestre Toten kommune 15,6 %

Nordre Land kommune 8,2 %

Søndre Land kommune 6,9 %

Gran kommune 16,3 %

100 %
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Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Selskapets drift finansieres i hovedsak av overføringer fra eierkommunene, som til 

sammen bevilget 4,5 mill. kroner i 2015. Tilsynets egen inntjening er begrenset og 

består av oppdrag fra enkeltpersoner i forbindelse med vurdering/rådgivning og 

måling av inneklima mhp fuktskader, samt uttak av prøver i vassdragene 

Hunnselva og Lena elva for NIVA.  

Selskapet har 4,5 stillingshjemler hvorav 1 stilling som samfunnsmedisiner har 

stått vakant i 2015. 
   

3.1.5. Innlandet Revisjon AS 

Vedtektsfestet formål: 

Innlandet Revisjon har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov 

om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer, 

og skal sikre de deltakende kommuner revisjon i egen regi. 

Innlandet Revisjon skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med Forskrift om 

revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. 

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. 

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig 

leder. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder Bjørg Hagen (f 1966)   

Styreleder i 2015: Anne Lise Bleie (f 1945) 

Ny styreleder fra 2016: Espen Hagberg Stormoen (f 1967) 

 
Flere opplysninger på 

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 3 010      4 162      4 058      4 675      

Resultat før skatt (103)        459         (97)          1 152      

Årsresultat (103)        459         (97)          1 152      

Anleggsmidler 2 779      3 269      3 679      4 239      

Omløpsmidler 1 393      1 834      1 797      2 726      

Egenkapital 111         521         8              1 366      

Gjeld 4 061      4 582      5 468      5 595      

Bokført egenkapital/Totalkapital 2,7 % 10,2 % 0,1 % 19,6 %
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http://www.proff.no/roller/innlandet-revisjon-iks/lillehammer/revisjonstjenester/Z0INN1KZ/ 

 

 

Det er ikke skutt inn kapital fra deltakerne.  Deltakerne er 12 kommuner og 1 

fylkeskommune.  

Representantskapet for 2016 består av: 

 
 

 
Økonomiske nøkkeltall: 

           

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Innlandet Revisjon IKS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 13 583    14 713   14 578   14 847   

Resultat før skatt 368         1 276      (716)        2 005      

Årsresultat 368         1 276      (716)        2 005      

Anleggsmidler 649         720         843         931         

Omløpsmidler 7 860      8 236      8 142      9 730      

Egenkapital 4 881      6 158      5 442      7 447      

Gjeld 3 628      2 798      3 543      3 214      

Bokført egenkapital/Totalkapital 57,4 % 68,8 % 60,6 % 69,9 %

http://www.proff.no/roller/innlandet-revisjon-iks/lillehammer/revisjonstjenester/Z0INN1KZ/
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Siden 2006 er det årlig inngått egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og 

Innlandet Revisjon IKS som regulerer omfang av revisjonstjenestene det enkelte år. 

 

Fra selskapsavtalen: 

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet 

Innlandet Revisjon IKS.  Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon 

i egenregi til selvkost.  Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og 

selskapets daglige leder. 

Kommunestyret/fylkesting har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale 

med selskapet. 

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene 

skal være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en 

uttalt strategi å være kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for 

både regnskaps- og forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og 

praksis. Revisjonsteamene skal ha tilfredsstillende kompetanse og være 

uavhengige. Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i 

henhold til lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon 

skal gjennomføres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget 

jf. pkt. 4. 

Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, 

benchmarking. Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av 

prissammenligningen. Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom 

oppfølging av oppdragsavtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg 

fokuserer på kvalitet og kostnad. Med kvalitet menes blant annet revisors 

kvalifikasjoner og faglig utførelse samt kommunikasjon mellom revisor og 

kontrollutvalg. 

 
 

3.1.6. Krisesenteret i Gjøvik IKS 

Vedtektsfestet formål: 

Krisesenterets formål er å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Lov om 

kommunale krisesentertilbod av 19.06.2009, jfr. Lovens § 1: 

Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til 

kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller trusler om vald i nære 

relasjoner. 

 

Ledelse: 

Daglig leder og kontaktperson: Heidi Olden Eng (f 1960) 

Styreleder: Odd Inge Sanden (f 1944) 

 

 

Eierandel 

Deltakerkommunene har lik eierandel i selskapet, delt på det antall deltakere. 

Gjøvik 1/5 

Østre Toten 1/5 

Vestre Toten 1/5 

Nordre Land 1/5 
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Søndre Land 1/5 

 

 

 

 
 Økonomiske nøkkeltall: 

         

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Kommunene bevilger til sammen ca. 5,6 mill. kroner til drift av Krisesenteret.  

Kostnadene fordeles etter antall innbyggere i kommunene.  Denne summen går i 

all hovedsak til personalkostnader som utgjør 80 % av årsregnskapet.  

Krisesenteret har per i dag 9 fast ansatte fordelt på 5,4 årsverk.  

Driftsåret 2015 har inneholdt ulike aktiviteter og utfordringer.  Krisesenteret 

drives for det meste tilfredsstillende innenfor de rammene som er gitt.  Det er gitt 

god oppfølging av brukerne.  Lang oppholdstid, periodevis manglende kapasitet 

på grunn av stor pågang, sykemeldinger, lav bemanningsnorm, samt en 

boligmasse som ikke fullt ut tilfredsstiller lovens krav, er blant de største 

utfordringene.  Ett av hovedmålene for 2016 er videre jobbing med ny bolig slik 

at det kan gis et bedre og mer universelt tilpasset krisesentertilbud til 

kommunens innbyggere. 
 

3.1.7. Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (Smiso) 

Vedtektsfestet formål: 

Støttetilbud til ungdom over 16 år, kvinner og menn som har vært utsatt for incest og 

seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne, og til de som 

ønsker informasjon og veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der 

målet er å gi råd, støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp 

til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler, og ulike former for aktiviteter og 

Krisesenteret i Gjøvik IKS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 4 731      5 352      5 608      5 914      

Resultat før skatt (81)          9              106         189         

Årsresultat (81)        9              106         189         

Anleggsmidler 65            65           65           65           

Omløpsmidler 776         1 054      1 062      1 377      

Egenkapital (52)          (43)          64           253         

Gjeld 894         1 161      1 063      1 189      

Bokført egenkapital/Totalkapital -6,2 % -3,8 % 5,7 % 17,5 %
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selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å kartlegge hvilke tilbud på senteret og i 

det offentlige hjelpeapparat den enkelte bruker har behov for. Senteret skal drive 

forebyggende arbeid, informasjon og rettledning til andre instanser. 

Ledelse: 

Daglig leder Bente Brudal (f 1955) 

Styrets leder Hanne Solfrid Glemmestad.  Fra 31.10.15: Anne Kari Hovde (f 1961) 

 
Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/st%C3%B8ttesenter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep-oppland-

iks/gj%C3%B8vik/pleie-og-omsorgstjenester/Z0IPQOVB/ 

Deltakere med delt ansvar: 

Etnedal Kommune  

Gjøvik Kommune  

Gran Kommune  

Lillehammer Kommune  

Lunner Kommune  

Nord-Aurdal Kommune 

Nordre Land Kommune  

Søndre Land Kommune  

Sør-Aurdal Kommune  

Vang Kommune  

Vestre Slidre Kommune  

Vestre Toten Kommune  

Østre Toten Kommune  

Øyer Kommune  

Øystre Slidre Kommune 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

 

         
 

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Støttesenter mot Incest og 2012 2013 2014 2015

Seksuelle Overgrep Oppland IKS

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 2 687      2 839      2 902      3 153      

Resultat før skatt 77            10           62           136         

Årsresultat 77            10           62           136         

Anleggsmidler 164         120         89           74           

Omløpsmidler 972         988         1 093      1 277      

Egenkapital 761         770         832         969         

Gjeld 375         338         349         383         

Bokført egenkapital/Totalkapital 67,0 % 69,5 % 70,4 % 71,7 %

http://www.proff.no/roller/st%C3%B8ttesenter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep-oppland-iks/gj%C3%B8vik/pleie-og-omsorgstjenester/Z0IPQOVB/
http://www.proff.no/roller/st%C3%B8ttesenter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep-oppland-iks/gj%C3%B8vik/pleie-og-omsorgstjenester/Z0IPQOVB/
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Bidragene fra kommunene, sammen med støtte fra Oppland Fylkeskommune og 

Helse Sør-Øst utgjør 20 % av driftsgrunnlaget, mens staten står for de resterende 80 

%.  Tilbudet er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke. 

 

3.1.8. Biblioteksentralen SA 

Vedtektsfestet formål: 

Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. BS 

har til oppgave å være hovedleverandør av alle produkter og tjenester til biblioteker 

og lignende institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det 

formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal 

drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk 

trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste 

måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - 

herunder heller ikke for medlemmene jfr. § 15. 

 

Ledelse: 

Daglig leder Børge Hofset (f 1948) 

Styrets leder Siri Austeng (f 1944) 

 
Flere opplysninger på:http://www.proff.no/roller/biblioteksentralen-sa/oslo/bokhandlere/Z0IRNM5R/ 

  Eierandel: 

Av totalt 3811 andeler 

eier: Gjøvik 24 andeler 

Søndre Land 5 andeler 

Nordre Land 5 andeler 

Østre Toten 12 andeler 

Vestre Toten 11 

andeler 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

      

 

http://www.proff.no/roller/biblioteksentralen-sa/oslo/bokhandlere/Z0IRNM5R/
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Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Konsernets likviditet, lønnsomhet og soliditet er meget god. 

 

3.1.9. KLP – Kommunal Landspensjonskasse 

 (Selskapsform: GFS – Gjensidig forsikringsselskap)  
Vedtektsfestet formål: 

Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. 

Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre 

pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som 

naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet 

som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av 

pensjonskasser. 

 

Ledelse: 

Daglig leder Sverre Thornes (f 1960) 

Styrets leder Liv Kari Eskeland (f 1965) 

 
Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/klp-kommunal-

landspensjonskasse/bergen/oppf%C3%B8ringer-uten- bransjetilknytning/Z0I1SZ8D/ 

 

Eierandel: 

Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i 

tradisjonell forstand, men selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle 

kunder som har offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet. 

KLPs kunder og eiere/selskapsmedlemmer består av kommuner, fylkeskommuner, 

helseforetak og selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor 

Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig 

for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. 

Våre kommuner har følgende egenkapitalinnskudd i selskapet ved utgangen av 2015: 

 

 

BIBLIOTEKSENTRALEN SA - konsern 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 505 154 574 291 671 548 805 974 

Resultat før skatt 20 615    34 498    41 931    126 552 

Årsresultat 13 712    26 212    30 114    114 477 

Anleggsmidler 46 787    58 231    54 660    66 326    

Omløpsmidler 176 784 205 347 245 414 378 237 

Egenkapital 138 321 164 859 195 039 317 382 

Gjeld 85 251    98 719    105 035 127 180 

Bokført egenkapital/Totalkapital 61,9 % 62,5 % 65,0 % 71,4 %

Beløp i 1000 kr.

Gjøvik 44 959         

Søndre Land 17 264         

Nordre Land 15 091         

Østre Toten 26 488         

Vestre Toten 22 058         

Sum 125 860       

Egenkapitalinnskudd

http://www.proff.no/roller/klp-kommunal-landspensjonskasse/bergen/oppf%C3%B8ringer-uten-
http://www.proff.no/roller/klp-kommunal-landspensjonskasse/bergen/oppf%C3%B8ringer-uten-
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Økonomiske nøkkeltall: 

    

         

  

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Fra årsmeldingen: 

2015 ble nok et spennende år. KLP leverte gode resultater i et turbulent 

finansmarked. Kostnadene er holdt nede, selv om omfanget av tjenestene vokser, og 

det er satset for fullt på effektive prosesser og god kundekommunikasjon. 

2015 ble et nervepirrende år for alle med investeringer i aksjemarkedet.  Dette året ble 

også et bevis på at KLP er godt rustet for store markedsbevegelser. 

Verdijustert og bokført avkastning i 2015 endte på henholdsvis 4,0 og 3,6 prosent, og 

konsernet hadde ved årets slutt en forvaltningskapital på 543 milliarder kroner. 

 

Lave renter – en utfordring 

KLP forvalter rundt 425 milliarder kroner for dagens og morgendagens pensjonister, 

og skal sørge for at 900 000 pensjonister og medlemmer skal få den pensjonen de har 

krav på. Samtidig skal det gis en garantert avkastning til eierne. 

Svake økonomiske vekstutsikter og vedvarende lave renter skaper hodebry for alle 

som forvalter penger – og vi ser i tillegg høyere risikopåslag på gjeldsinstrumenter, 

urolige aksjemarkeder og lavere råvarepriser.  Med det som bakteppe er det viktig å 

ha tilstrekkelig soliditet til å stå imot fremtidige markedssvingninger.  KLP har derfor 

valgt å styrke sine finansielle buffere for å være best mulig forberedt til å møte 

utfordrende markeder. 

 
Ikke likegyldig hvordan pengene forvaltes 

Med store pensjonsfond å forvalte følger også stort ansvar.  KLP ønsker å bidra til en 

bærekraftig utvikling globalt, og har forpliktet seg til å følge FN Global Compact sine 

ti prinsipper om vern av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, bedre miljø og 

bekjempe korrupsjon.  I 2014 trakk KLP seg ut av selskaper som har mer enn 50 % av 

Kommunal Landspensjonskasse 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 48 081 000    51 993 000    91 320 000    58 302 000    

Resultat før skatt 1 001 000      (106 000)        1 188 000      5 128 000      

Årsresultat 809 000         870 000         862 000         4 454 000      

Anleggsmidler 144 772 000 154 285 000 184 911 000 

Omløpsmidler 187 012 000 215 472 000 305 984         

Egenkapital 13 547 000    15 268 000    17 644 000    23 260 000    

Gjeld 318 235 000 354 448 000 473 124 000 520 002 000 

Bokført egenkapital/Totalkapital 4,1 % 4,1 % 3,6 % 4,3 %
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sine inntekter fra kull.  Høsten 2015 ble denne grensen senket til 30 %.  Samtidig 

besluttet konsernet å øke sine investeringer med 0,5 milliard kroner i fornybar 

kraftproduksjon i fremvoksende økonomier, der behovet for energi er stort. Dette 

gjøres ved å utvide samarbeide med Norfund.  KLP er åpne om hvem som ekskluderes 

fra selskapets porteføljer, - og hvorfor. Slik ønsker KLP å bidra til en mer bærekraftig 

utvikling. 

 

Effektive prosesser og bedre kundeservice 

KLP har hatt en betydelig tilflytting av nye kunder på offentlig tjenestepensjon de 

seneste årene.  Siden 2013 har totalt 86 kommuner, èn fylkeskommune og 375 bedrifter 

valgt KLP som ny leverandør. 

Flere medlemmer, et økende antall pensjonister, nye reformer og regelverksendringer 

stiller høyere krav til selskapet. Det er derfor satt i gang prosesser som skal gjøre 

selskapet i stand til å håndtere flere kunder og medlemmer på en mer effektiv måte, 

uten at kostnadene øker.  Behandlingstiden er redusert, og det jobbes målrettet med 

digitalisering for å møte kundenes forventninger om gode selvbetjente løsninger og høy 

brukervennlighet.  Det jobbes også med å skrive et språk og formidle innhold på en 

måte som folk flest forstår. 

 

Stø kurs 

«Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men mange vil være enige i at framtidsutsiktene er 

mer usikre enn på lenge.  Finansmarkedene reagerer raskt på negative nyheter og 

utslagene kan bli kraftige.  Det vi vet er at KLP har et solid fundament for fremtidig 

vekst.  Vi fortsetter å bygge på denne soliditeten og har fokus på å jobbe smartere, både 

for å møte kundenes behov for tjenester og for å holde kostnadene nede. 

KLPs eiere skal føle seg trygge på at vi også i fremtiden vil levere konkurransedyktig 

avkastning, ha lave kostnader og yte god service. Vårt mål er ufravikelig: Vi skal være 

den beste samarbeidspartneren for dagene som kommer, uansett hvordan de ser ut», 

sier selskapet i sin årsmelding. 
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3.2.    Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten       

3.2.1. ATS Gjøvik/Toten AS 

3.2.2. Mjøsmuseet AS 

3.2.3. Mjøslab IKS 

3.3.   Gjøvik og Østre Toten         

3.3.1. A/S Oplandske Dampskibsselskap 

3.3.2. Eidsiva Energi AS 
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3.4.   Søndre- og Nordre Land         

3.4.1. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 

Vedtektsfestet formål: 

Nasjonalt kompetansesenter som skal drive undervisnings- og 

forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering 

o.a. fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten. 

Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet 

innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig forretningsmessig basis. 

 

Ledelse/Styret: 

Dagligleder: Øystein Aas (f 1962) 

Ny daglig leder registrert 29.10.2015: Geir Høitomt(f 1958) 

Styrets leder Kjetil Bjørklund (f 1967) 

 

Flere opplysninger på: http://www.proff.no/regnskap/dokkadeltaet-nasjonale-v%C3%A5tmarkssenter-

as/dokka/-/992665408/ 

Eierandel: 

Nordre 150 aksjer = 50 %    

Søndre: 150 aksjer = 50 % 

 

Ordførerne i Nordre Land og Søndre Land sitter i generalforsamlingen. 

 

Økonomiske  nøkkeltall: 

      

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 5 284       5 645    3 376    3 164    

Resultat før skatt 98             37         (233)      (154)      

Årsresultat 70          27       (225)    (154)    

Anleggsmidler 73             63         52         59         

Omløpsmidler 2 055       1 007    1 067    393       

Egenkapital 494          521       296       142       

Gjeld 1 635       549       823       309       

Bokført egenkapital/Totalkapital 23,2 % 48,7 % 26,5 % 31,5 %

http://www.proff.no/regnskap/dokkadeltaet-nasjonale-v%C3%A5tmarkssenter-as/dokka/-/992665408/
http://www.proff.no/regnskap/dokkadeltaet-nasjonale-v%C3%A5tmarkssenter-as/dokka/-/992665408/
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Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:   

Selskapet har tilfredsstillende likviditet og god soliditet, men lønnsomheten har 

ikke vært tilfredsstillende de siste par år. 
 

3.4.2. Randsfjordmuseene AS 

Vedtektsfestet formål: 

Driften av Randsfjordmuseene skal være i samsvar med retningslinjene 

for det internasjonale museumsforbundet (ICOM). Randsfjordmuseene 

AS skal være et møtested mellom natur, kultur, kunst og teknologi, 

mellom fortid, nåtid og fremtid og være en vitenskapelig institusjon som 

skal dokumentere kultur- og naturhistorie i Randsfjordregionen. 

Selskapet kan også ta på seg andre nasjonale dokumentasjonsoppgaver 

på områder der dette er naturlig. Dette arbeidet skal skje gjennom 

innsamling, bevaring, forskning og formidling. Selskapet eier og 

forvalter eiendommene og samlingene til Hadeland Folkemuseum, 

Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum.  Selskapet kan også påta 

seg forvaltning av andre samlinger etter egne avtaler. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder Leila Kaarina Valvik Raustøl (f 1949)  

Styrets leder Einar Raastad (f 1949) 

Ny styreleder registrert 22.07.2015: Edvin Straume (f1948) 

 

Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/randsfjordmuseene-avd-lands-museum/dokka/museer-

og-samlinger/Z0I3OBZA/ 

Aksjonærer:  

Navn Ant aksjer Andel i % 

Hadeland Museumslag 32 16 % 

Land Museumslag 32 16 % 

Nordre Land Kommune 31 15.5 % 

Søndre Land Kommune 31 15.5 % 

Gran Kommune 22 11 % 

Lunner Kommune 22 11 % 

Jevnaker Kommune 22 11 % 

Gausdal Kommune 4 2 % 

Kittilbu Museumslag 2 1 % 

Hadeland Bergverksmuseums 
Venneforening 2 1 % 

 

Ordførerne i Nordre Land og Søndre Land sitter i generalforsamlingen. 

Økonomiske nøkkeltall: 

     

http://www.proff.no/roller/randsfjordmuseene-avd-lands-museum/dokka/museer-og-samlinger/Z0I3OBZA/
http://www.proff.no/roller/randsfjordmuseene-avd-lands-museum/dokka/museer-og-samlinger/Z0I3OBZA/
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Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:  

Selskapets likviditet og soliditet er meget god, men lønnsomheten er noe svak. 

 

3.4.3. Tronhus 

Kommunene Søndre og Nordre Land eier i fellesskap eiendommen Tronhus. Dette 

eierskapet har bestått siden 1896. Tronhus består av to adskilte eiendommer. 

Den ene eiendommen med gnr. 147, bnr. 1, ligger i Nordre Land kommune, og den 

andre eiendommen med gnr. 34, bnr. 2 ligger i Skrautvål Sameie i Nordre-Aurdal 

kommune. 

Eiendommen i Nordre land består av 47,8 dekar beiteland, samt hytte og stall. 

Denne eiendommen blir benevnt som Tronhus Hesteavlsseter. Beitene leies ut til 

Norske Hestesenter og hytta leies ut på åremål. 

Eiendommen i Nord Aurdal benevnes som Gamlevollen, og består av 34,8 dekar 

utmark. I denne eiendommen leies ut fiskerett på åremål. 

Driften av Tronhus genererte i 2014 et overskudd på kr. 9 655. 

 

Ledelse/styret: 

Styrets leder: Inger Lovise Enger 

Nestleder: Per Briskodden 

Styremedlemmer: Arvid Klætne og Trygve Solum 

 

Til årsmøte inviteres ordfører og rådmann. 

  

Randsfjordmuseene AS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 14 026     15 907 15 359 16 864 

Resultat før skatt 318          737       11         376       

Årsresultat 318          737 11 376

Anleggsmidler 3 667       3 589    3 513    3 585    

Omløpsmidler 4 638       6 006    6 134    6 514    

Egenkapital 3 557       4 583    4 594    4 970    

Gjeld 4 748       5 012    5 054    5 128    

Bokført egenkapital/Totalkapital 42,8 % 47,8 % 47,6 % 49,2 %
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3.5.    Gjøvik      

3.5.1. AS Gjøvik Rådhus 

3.5.2. AS Industribygg 

3.5.3. Gjøvik Olympiske anlegg AS 

3.5.4. A S Snertingdal Auto 

3.5.5. AS Snertingdalshallen 

3.5.6. Norsk Bane AS 

3.5.7. Oplandske Bioenergi AS 

3.5.8. Gjøvik Boligstiftelse 

 

3.6.  Søndre Land            

3.6.1. Sølve AS 
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3.7.  Nordre Land      

3.7.1. Dokka Møbler Eiendom AS 

Vedtektsfestet formål: 

Selv å eie og drifte fasteeiendommer, samt hva hermed måtte stå i forbindelse, 

herunder deltagelse i andre selskaper. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder Astrid Kringli Hagen (f 1958) 

Styrets leder Liv Solveig Alfstad (f 1968) 

 

Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/dokka-m%C3%B8bler-eiendom-as/dokka/-

/988247561/ 

Eierandel: 100 % 

Nordre Land kommune eier hele aksjekapitalen på 3000 aksjer. 

Ordføreren i Nordre Land Liv Solveig Alfstad er generalforsamling. 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

                                                   
 

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Selskapet har tilfredsstillende lønnsomhet, og meget god likviditet og soliditet. 

 

Leietakere i eiendomsselskapet er ASVO Nordre Land, Dokka 

Industrier AS (Møbler), Nordre Land kommune og Taekvondo Dokka.  

Alle arealer er utleid. 

 

 

Dokka Møbler Eiendom AS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 778         787         768         764         

Resultat før skatt 181         (57)          283         330         

Årsresultat 181         (57)          283         330         

Anleggsmidler 4 737      4 615      4 494      4 372      

Omløpsmidler 230         589         753         966         

Egenkapital 2 211      2 155      2 437      2 767      

Gjeld 2 756      3 050      2 809      2 570      

Bokført egenkapital/Totalkapital 44,5 % 41,4 % 46,5 % 51,8 %

http://www.proff.no/roller/dokka-m%C3%B8bler-eiendom-as/dokka/-/988247561/
http://www.proff.no/roller/dokka-m%C3%B8bler-eiendom-as/dokka/-/988247561/
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3.7.2. Landsbyen Næringshage AS 

Vedtektsfestet formål: 

Å drive næringsutvikling i regionen, herunder å utvikle og 

samlokalisere virksomheter i næringshagen, gjennomføre 

forretningsutvikling, også ved investering i andre selskaper samt initiere og 

gjennomføre prosjekter. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder Per Anthony Rognerud (f 1958).  

Ny daglig leder registrert 19.10.2015:  

Arne Erik Fønhus (f 1954) 

Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) 

 
Flere opplysninger på:http://www.proff.no/roller/landsbyen-n%C3%A6ringshage-

as/dokka/bedriftsr%C3%A5dgivning/Z0I3OA41/ 

Eierandel: 13,15 % 

Nordre Land kommune eier 43 aksjer. 

I generalforsamlingen sitter ordfører i Nordre Land Liv Solveig Alfstad. 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

     

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:  

Selskapet har meget god likviditet og god soliditet, men lønnsomheten er ikke 

tilfredsstillende. 

Deltakelse i det 10-årige nasjonale næringshageprogrammet gjør at et viktig 

økonomisk fundament er på plass, som muliggjør fortsatt sterk satsing på 

næringsutvikling og innovasjon fremover.  I tillegg initierer og gjennomfører 

næringshagen flere større prosjekter og har oppdrag for private bedrifter og 

offentlige aktører som hver for seg er lønnsomme og bidrar til lønnsomhet. 

Den økonomiske risikoen mht. utleievirksomheten er overtatt av Vokks som 

huseier. Det er viktig for næringshagens økonomi, fordi det er svært utfordrende å 

skape tilstrekkelig stort og godt felles utviklingsmiljø og samle kompetansebedrifter 

i et distrikt med få etablering, lav arbeidsledighet og mange ledige kontorlokaler. 

Landsbyen Næringshage AS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 4 391      4 537      4 412      4 039      

Resultat før skatt (81)          104         16            (236)        

Årsresultat (81)          104         16            (236)        

Anleggsmidler 43            28            14            27            

Omløpsmidler 1 720      1 918      2 273      1 278      

Egenkapital 416         521         537         301         

Gjeld 1 347      1 425      1 751      1 005      

Bokført egenkapital/Totalkapital 23,6 % 26,8 % 23,5 % 23,0 %

http://www.proff.no/roller/landsbyen-n%C3%A6ringshage-as/dokka/bedriftsr%C3%A5dgivning/Z0I3OA41/
http://www.proff.no/roller/landsbyen-n%C3%A6ringshage-as/dokka/bedriftsr%C3%A5dgivning/Z0I3OA41/
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Disse forholdene gjør at selskapet skal kunne drive lønnsomt og skape et overskudd 

på 2-3 % av omsetningen i årene fremover. 

 

3.7.3. Nordre Land Asvo AS 

Vedtektsfestet formål: 

Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for 

sysselsetting av yrkeshemmede. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder Erik Sørbønsveen (1965)  

Styrets leder Sigmund Egner (f 1945) 

Ny styreleder registrert 6.1.2016: 

Bjørn Saur (f 1972) 

 
Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/nordre-land-asvo-as/dokka/-/965295259/ 

Eierandel: 100 % 

Nordre Land kommune eier 50 aksjer à kr. 2.000. 

Kommunestyret i Nordre Land er generalforsamling. 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

      

Nordre Land ASVO AS får tilskudd for 20 stillinger. Ved årsskiftet hadde 25 

personer plass i VTA (varige tilrettelagte arbeidsplasser). Det gis tilbud på tre 

områder: pakking, søm og produksjon av ved. 

Selskapet har en gruppe ansatte med svært forskjellig fungeringsnivå, noe som er en 

utfordring med tanke på at alle skal ha egnede arbeidsoppgaver. I all hovedsak tilbys 

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Selskapet har meget god likviditet og soliditet, men noe svar lønnsomhet. 

Nordre Land ASVO AS 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 5 012      5 233      5 217      5 668      

Resultat før skatt 204         304         123         332         

Årsresultat 204         304         123         332         

Anleggsmidler 3 862      3 612      6 068      5 850      

Omløpsmidler 2 928      3 595      2 713      3 406      

Egenkapital 6 113      6 417      6 540      6 873      

Gjeld 678         790         2 241      2 383      

Bokført egenkapital/Totalkapital 90,0 % 89,0 % 74,5 % 74,3 %

http://www.proff.no/roller/nordre-land-asvo-as/dokka/-/965295259/
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i dag arbeidsoppgaver på 2 områder; pakking og søm. Spesielt på pakkeavdelingen er 

det sårbart, da oppdragene på avdelingen er fra få oppdragsgivere. I de perioder det er 

liten tilgang på pakkeoppdrag løses behovet for arbeidsoppgaver med vedproduksjon. 

Virksomheten er også inne i en spennende tid med tanke på egne produksjonslokaler. 

Virksomheten har siden 2008 eid Rosteinvegen 13, og ervervet høsten 2014 Dokken 

14. Denne eiendommen ble kjøpt som følge av styret vedtak om å selge 

Rosteinvegen. Et vedtak som ble fattet etter en konkret henvendelse på denne. Etter 

planen vil Nordre Land ASVO AS flytte hele virksomheten til Dokken i løpet av 

2017. 

3.7.4. AS Sentrumsbygg 

Vedtektsfestet formål – registrert 26 01 2013:: 

Utleie av selveide lokaler på Dokka inneholdende kino/teatersal, 

møtelokaler, kommunale og statlige kontorer, private kontorer og 

forretninger samt leiligheter. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder: Astrid Kringli Hagen (f 1958) 

Styrets leder: Geir Steinar Loeng (f 1962) 

 
Flere opplysninger på: http://www.proff.no/roller/as-sentrumsbygg/  dokka/-/932422840/ 

Eierandel: 100 % 

Nordre Land kommune hele aksjekapitalen på 600 aksjer à kr. 300. 

Formannskapet i Nordre Land er generalforsamling. 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

 

    
 

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Selskapet har meget god likviditet.  Det er svak lønnsomhet og soliditeten er ikke 

tilfredsstillende. 

AS Sentrumsbygg 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 4 867      4 254      4 144      3 995      

Resultat før skatt 1 548      1 116      812         (757)        

Årsresultat 1 548      1 116      812         (757)        

Anleggsmidler 27 328    26 284    27 238    26 285    

Omløpsmidler 4 454      5 112      5 033      3 368      

Egenkapital (5 036)     (3 921)     (3 109)     (3 866)     

Gjeld 36 819    35 317    35 380    33 519    

Bokført egenkapital/Totalkapital -15,8 % -12,5 % -9,6 % -13,0 %

http://www.proff.no/roller/as-sentrumsbygg/%20%20dokka/-/932422840/
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AS Sentrumsbygg har ingen fast ansatte, men har ansatt en 

forretningsfører som arbeider på timebasis. Sett på bakgrunn av de 

inngåtte utleieavtaler er selskapet sikret inntekter som gir forsvarlig drift. 
 

3.7.5. Vokks AS 

Vedtektsfestet formål: 

Selskapets formål er å drive energiforsyning, samt alt som hermed står i 

forbindelse, herunder investeringer og deltagelse i andre selskaper med tilsvarende 

virksomhet. 

 

Ledelse/Styret: 

Daglig leder Arne Nybråten (f 1953) 

Styrets leder Liv Solveig Alfstad (f 

1968) 
 

Flere opplysninger på http://www.proff.no/roller/vokks-

as/dokka/elektroentrepren%C3%B8rer/Z0I3OCFB/ 

 

Eierandel: 66,67 %. 

Nordre Land kommune eier 28000 aksjer av totalt 42000 à kr. 1000. 

Formannskapet er generalforsamling. 

 

Økonomiske nøkkeltall: 

 

      
 

 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

    

VOKKS AS konsern 2012 2013 2014 2015

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 181 034 214 054 195 637 185 160 

Resultat før skatt 12 460    25 219    35 383    11 530    

Årsresultat 8 541      17 628    25 940    8 419      

Anleggsmidler 425 795 435 693 452 323 454 468 

Omløpsmidler 43 072    62 660    69 288    89 330    

Egenkapital 172 296 182 874 201 764 202 797 

Gjeld 296 571 315 479 319 847 341 002 

Bokført egenkapital/Totalkapital 36,7 % 36,7 % 38,7 % 37,3 %

http://www.proff.no/roller/vokks-as/dokka/elektroentrepren%C3%B8rer/Z0I3OCFB/
http://www.proff.no/roller/vokks-as/dokka/elektroentrepren%C3%B8rer/Z0I3OCFB/
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3.8. Østre Toten      

3.8.1. Kapp Næringshage AS 

3.8.2. Orkla AS 

3.8.3. Lena Produkter AS 

3.8.4. Østre Toten Eiendomsselskap AS 

3.8.5. Østre Toten Boligstiftelse 

 

3.9.  Vestre Toten      

3.9.1. Komm-in AS 

3.9.2. Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 

3.9.3. Vestre Toten Rådhus AS 

3.9.4. Raufoss Industripark III AS 

3.9.5. Vestre Toten kommunale Boligstiftelse 

3.9.6. Totenbadet KF 


