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Bakgrunn: 
Kommunene har i stor grad frihet til å organisere tjenestene sine slik de finner det 
hensiktsmessig. Tjenestene kan organiseres som en del av kommunen eller som selvstendige 
rettssubjekter. Når kommunen organiserer tjenesteproduksjonen innenfor den kommunale 
organisasjonen, gjelder styringssystemet som følger av kommuneloven. Når deler av den 
kommunale virksomheten legges i egne rettssubjekter som for eksempel aksjeselskap eller 
interkommunale selskap, må styringssystemene følge den lovgivningen som gjelder for det 
aktuelle rettssubjektet. 
Den nye kommunelovens §26-1 pålegger kommunene å utarbeide en eierskapsmelding som 
skal vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 

A. kommunens prinsipper for eierstyring 
B. en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som 

kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
C. kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 
Gausdal kommune utarbeidet, i samarbeid med Lillehammer og Øyer, en melding 
med tilnærmet dette innholdet allerede i 2016. Denne fikk navnet «Eierskapspolitikk 2016- 
2019» og er, fulgt opp med årlige eiermeldinger. 
 
Ved denne revisjonen bygger vi på Lillehammers eierskapsmelding, i og med at vi fortsatt 
eier mye sammen. Denne eierskapsmeldingen bygger igjen på den første fra 2016, og er 
oppdatert med ny kommunelov og KS sine anbefalinger knyttet til eierskap.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Om eierskapsmelding 2021-2024 
 
Innledningsvis beskrives formålet med meldingen. Kapitel 2 inneholder en gjennomgang av 
de viktigste selskapsformene og rammebetingelsene for disse. Selv om interkommunalt 
samarbeid etter kommuneloven ikke er en del av eierskapspolitikken, har vi allikevel valgt å 
inkludere de vanligste formene for slikt samarbeid i denne gjennomgangen. Kapitlet er 
endret for å reflektere endringer i kommuneloven fra 2019. Kapitel 3 beskriver ulike motiv 
for selskapsdannelse. Kapitel 4 handler om eierstyring. Her har man presisert forskjellen 
mellom eierskapsstrategier, som er kommunens strategi for eierskapet og selskapets 
forretningsstrategi, som er styrets ansvar. Kapitel 5, beskriver styrets rolle og ansvar. Kapitlet 
er litt utvidet når det gjelder styrets ansvar og rolle i strategiarbeidet. Bestemmelsen om at 
styremedlemmer må registrere seg i styreverv-registeret er tatt ut, dette skjer nå 
automatisk. Kapitel 6, om rapportering, utbytte, avkastning og resultatmål er oppdatert for å 
reflektere endringer i regnskapsloven med virkning fra 2018 og statens nyeste eiermelding. I 
del 8 vises selskapene kommunen har eierandeler i og begrunnelse for eierskapet. 
 
I eierskapsmeldingen er dette foreslått som prinsipper for eierstyring:  
 

 
Gausdal kommunes prinsipper for eierstyring  

 
1. Valget om å etablere et selskap og valg av selskapsform baseres på en analyse av 

kommunens styringsbehov og mål for virksomheten. 
2. Gausdal kommune gir klare og langsiktige mål for selskapene. Styret er ansvarlig for å 

realisere målene. 
3. Gausdal kommune fremmer sine interesser overfor kommunale selskap gjennom 

eierorganene. 
4. Selskapenes kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet og 

selskapenes situasjon. 
5. Det skal være åpenhet knyttet til Gausdal kommunes eierskap og til selskapenes 

virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet. Det legges til rette for interne 
prosess foran møter i generalforsamling, representantskap mv. 

6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og 
mangfold ut ifra selskapets egenart. Godtgjørelsen til styret skal reflektere 
kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. 

7. Gausdal kommune forventer at godtgjørelsen til ledende ansatte skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskap. 

8. Kommunestyret skal behandle eierskapspolitikken i løpet av det første året av 
kommunevalgperioden, og eierrapport hvert år. 



  
 
 

  
 
 

 

9. Gausdal kommune er pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn 
for sin virksomhet. 

10. Det anbefales at selskapene melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon. 
Samfunnsbedriftene (tidligere KS bedrift) vil være det naturlige valget for kommunale 
eide selskap. 

 
 
Eierrapport 2021 er utarbeidet basert på regnskapstall og opplysninger om selskapets drift 
og ledelse i 2019. Det samme gjelder opplysninger knyttet til organisasjon, dvs. at det er 
styremedlemmer og daglig leder som underskrev årsregnskap og -beretning for 2019 som er 
tatt med. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år med å avlegge 
regnskap og avholde generalforsamling.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar «Eierskapsmelding 2021-2024» og 
«Eierrapport 2021». 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar «Eierskapsmelding 2021-2024». 
2. Kommunestyret vedtar «Eierrapport 2021» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 8/21 den 10.02.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Eierskapsmelding 2021-2024». 
2. Kommunestyret vedtar «Eierrapport 2021» 


