
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eierrapport 2021 

 

Forslag til politisk behandling i februar 2021  



Eierrapport 2021 

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.  

Etter den nye kommuneloven skal kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden 

utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. 

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 (se kap. 8) 

c) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i bokstav b  

Eierskapsmeldingen revideres og behandles på nytt i løpet av første året i ny kommunestyreperiode. 

Den følges opp årlige eierrapporter, der kommunens eierskap i selskap - definert som enheter som 

reguleres av andre lover enn kommuneloven - gjennomgås opp mot formålet med eierskapet. 

Eierskapsmelding 2021-2025 behandles i kommunestyret i februar 2021. I samme møtet behandles 

eierrapport for 2021. Det er utarbeidet en mal som benyttes for følgende selskap (AS og IKS) 

kommunen eier:          

• LGE Holding AS  

• IKOMM AS 

• Renovasjonsselskapet GLØR IKS 

• Innlandet revisjon IKS 

 

For øvrige selskap benyttes en forenklet framstilling, der selskapets navn, kommunens eierandel og 

begrunnelse for eierskapet omtales. Oversikt over eierskap finnes også i kommunens årsregnskap. 

  



 

 
Lillehammer og Gausdal energiverk Holding AS (LGE AS) 
 
Virksomhet Eie og forvalte Gausdal og Lillehammer kommuners eierandeler i 

Eidsiva Energi AS og de verdier som følger av dette eierskapet. 
Eierne av Eidsiva Energi AS har gjennom aksjonæravtalen 
forpliktet seg til et langsiktig eierskap (fram til 2026) basert på et 
finansielt, industrielt og regionalt formål. LGE H AS eier aksjene i 
Eidsiva Energi as via Innlandet Energi Holding as.  
 

Organisasjonsform 
Organisasjonsnummer 
Stiftelsesår 

Aksjeselskap 
986 652 671 
2004. Holdingselskapet ble opprettet i 2004 som videreføring av 
tidligere selskap. 

Sum driftsinntekt   
 
Årsresultat etter skatt  

0 (2019) (0 i driftsinntekt i 2019 som følge av at eierskap i 
eierskap Eidsiva Energi AS ble overført til Innlandet Energi 
Holding as.  
8 324 000 (2019) 

Eierandel (%) 
Innskutt egenkapital 
Sum egenkapital 
Sum gjeld 

22,84 % 
221 201 000 
635 592 000 
363 541 000 

Andre eiere (% eierandel) Lillehammer kommune (77,16 %) 

Selskapets formål Eie og investere i kraftvirksomhet og annen virksomhet som står 
i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper 
med lignende virksomhet, samt investeringer i fast eiendom, 
verdipapirer og andre formuesobjekter. 

Organisasjon Styreleder:  Nanna Egidius. 
Styremedlemmer: Anette Musdalslien og Eirik Haagensen 

Når avviklingsstyret i selskapet trer i kraft i 2021, erstattes 
Anette Musdalslien med Marit Bråten Homb. 

Konsernsjef/daglig leder: Annar Skrefsrud 
Antall ansatte/antall årsverk: 1 ansatt 

Kommunens eierstrategi: 
Det opprinnelige eierskapet til Lillehammer og Gausdal Energiverk var begrunnet i et ønske om å 
sikre innbyggerne tilgang til elektrisk strøm. Gjennom deregulering, oppkjøp og fusjoner har 
eierskapet blitt mindre lokalt og knyttet til forsyningssituasjonen. Eierskapet er i dag til dels 
finansielt motivert, men kan også begrunnes ut fra at el-forsyning er en kritisk samfunnsfunksjon.  
 
Eierne av Eidsiva Energi AS har gjennom aksjonæravtalen forpliktet seg til et langsiktig eierskap (til 
2026) basert på et finansielt, industrielt og regionalt formål.    
 
I forbindelse med at Eidsiva Energi AS og Hafslund slo seg sammen og opprettet ny eierstruktur, er 
LGE Holding as eier inn i Innlandet Energi as som igjen er eier inn i Eidsiva Energi as. 
 



Eierne har besluttet å oppløse LGE H AS og tilbakeføre eierskapet av aksjene i Innlandet Energi 
Holding AS til Gausdal og Lillehammer kommuner. Avviklingsprosessen er igangsatt og er ventet 
ferdigstilt i løpet av 2021. 
 
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. 
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter)? 
Alternative energikilder, krav og muligheter knyttet til det grønne skiftet og behov for fornying av 
infrastruktur fører til dårligere lønnsomhet i sektoren og lavere utbytte til eierne.  
Er det ønskelig/aktuelt å endre selskapets organisasjonsform?  
Nei, ikke utfra dagens rammebetingelser. Eierne har vedtatt å oppløse selskapet. 
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?  
Eierne har vedtatt å oppløse selskapet og tilbakeføre eierandelen i Innlandet Energi Holding as til 
kommunene. Dette ventes ferdigstilt i løpet av 2021. 

 

Vedtatt oppløst. 

  



 

 
Ikomm AS 
 
Virksomhet Bransje: 63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede 

tjenester. Vedtektsfestet formål: Å tilby å levere varer og 
tjenester knyttet til informasjons- og kommunikasjons¬ 
teknologi til offentlige og private aktører, herunder gjennom 
investering og deltakelse i andre virksomheter. 

Organisasjonsform 
Organisasjonsnummer 
Stiftelsesår 

Aksjeselskap 
991 335 846  
2007 (IKS 2003-2007) 

Regnskap:  
Reg  

År 2017 2018 2019

Driftsinntekter 139 632        179 206        204 912        

Årsresultat 848                3 808             6 702             

Eiendeler 54 588          58 381          69 556           

 

NØKKELTALL  

Lønnsomhet: 

13,2 % 

Soliditet: 

43,8 % 

Likviditet: 

1,59 

 

Eierandel (%) 
Innskutt aksjekapital 

12,73 % 
495 387 

Andre eiere (% 
eierandel) 

Lillehammer kommune (51,13%), Øyer kommune (10,14%) 
Indre Østfold (26%) 

Selskapets formål Å tilby å levere varer og tjenester knyttet til informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi til offentlige og private aktører, her-
under gjennom investering og deltakelse i andre virksomheter. 

Organisasjon Styreleder: Annar Skrefsrud 
Styremedlemmer:  Kristin Iansen, Nanna Egidius, Åsmund 
Kobbervik, Hege Tokerud, Sverre Hølmo (ansatt), Svein Gunnar 
Oppstad (ansatt). Morten Rønning (daglig leder) 
Konsernsjef/daglig leder: Morten Rønning 
Antall ansatte: 84 ansatte 

Kommunens eierstrategi (formålet med eierskapet): 
Selskapet ble 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 regionene.  Selskapet er godt drevet. I den nye 



aksjonæravtalen (fra 2017) er det vedtatt at det ikke skal tas ut utbytte fra selskapet før 
tidligst fra regnskapsåret 2020. På eiermøte i august 2020 ble det vedtatt en utbytteplan 
der hovedregelen er at eierne i årene framover får utbetalt 50 % av årsresultatet som 
utbytte.   
 
Styrets arbeid: Drives selskapet godt og i samsvar med selskapets formål? 
Styret har fulgt opp kommunens forventninger til styret slik denne er beskrevet i 
eierpolitikk 2016-2019. 

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 instruerer styret om 
å iverksette tiltak for å sikre dette Styret har utarbeidet strategi for selskapet 2019-2022, 
som i tråd med aksjonæravtalen er godkjent av eiermøtet i august 2020. 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). Nesodden 
kommune er nå på vei inn på eiersiden.  

Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?  
Ja, det er mulig. 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. Det er foretatt flere gjennomganger 
og analyser (benchmarking) og en selskapskontroll som bekrefter at dette er på plass. 

Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens eierstrategi? 
Ja. 
 

 

  



 
RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS 
 

Virksomhet Innhenting og behandling av husholdnings- og næringsavfall i 
kommunene i Lillehammer-regionen. 

Organisasjonsform 
Organisasjonsnummer 
Stiftelsesår 

Interkommunalt selskap 
971 041 692 
1983 (1999 etter ny lov om IKS) 

Sum driftsinntekter  
Årsresultat 

134.248.000 (2019) 
4 168 000 (2019) 

Eierandel (%) 
Innskutt aksjekapital 
Sum egenkapital 
Sum gjeld 

16,1 % 
0 
105 419 000 (2019) 
37 248 000 (2019) 

Andre eiere (% eierandel) Lillehammer kommune (70,8 %), Øyer kommune 13,1 %) 

Selskapets formål Inntransport og kommunal renovasjon og behandling av 
husholdnings- og næringsavfall. 

Organisasjon Representantskap: Anette Musdalslien, Ingunn Trosholmen, 
John Halvor Midtmageli, Johannes Wahl Gran, Ola E. 
Skrautvol og Astrid Gaasand. 
Styreleder: Jan Tore Meren 
Styremedlemmer: Anette Nystad Hårberg (nestleder), 
Monica Rønning, Kåre Solbakken, Helende Dypdal, , Erik 
Lagethon, Irene Thorsplass, Jenny Wold, Bjørn Erik lien. 
Konsernsjef/daglig leder: Inge Morten Haave 
Antall ansatte/antall årsverk: 67 ansatte  

Kommunens eierstrategi: 
Kommunene har plikt til å organisere renovasjon i kommunen. Selskapet ble oppretta 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 
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter)? 
I forslaget til ny kommunelov er det foreslått endring av IKS som modell. Dette må følges 
opp når det evt. blir vedtatt.  
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 endringer. 

  



 
Innlandet Revisjon IKS 
 
Virksomhet Levere revisjonstjenester til eierkommunene som en 

egenregivirksomhet.  

Organisasjonsform 
Organisasjonsnummer 
Stiftelsesår 

Interkommunalt selskap 
987 769 386 
2005 

Sum driftsinntekter 
Årsresultat  

20 022 693 (2019) 
822 635 (2019)  

Eierandel (%) 
Innskutt egenkapital 
Sum egenkapital 
Sum gjeld 

2,96 % (fra 1/1-2021 kom det flere eierkommuner i selskapet.) 
70 400 
16 710 765 (2019) 
6 025 864 (herav langsiktig gjeld 0) (2019) 

Andre eiere (% eierandel) 17 andre kommuner (81,04 %) og Innlandet fylke (17,48 %) 
Fra 1/1-2021 vil antall andre eierkommuner bli 23 (   % ) og 
eierandelen til Innlandet fylke vil bli 16 %.  

Selskapets formål Levere revisjonstjenester som en egenregivirksomhet.  
Utføre den lovpålagte revisjonen til sine eiere, være en 
totalleverandør av revisjonstjenester overfor sine eiere, og 
kunne ta på seg oppdrag for andre med sterke kommunale 
interesser.  

Organisasjon 
 

Leder representantskapet: Leif Waarum 
Repr. for Gausdal: Ordfører Anette Musdalslien. 
Styreleder: Espen Hagberg 
Styremedlemmer: Svein Erik Lund, Hege Bogfjellmo. 
Konsernsjef/daglig leder: Bjørg Hagen  
Antall ansatte/antall årsverk: 22 ansatte.  

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 
Særskilte utfordringer/fokusområder (trusler/muligheter)? 
Ikke noe vi er kjent med.  
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 foreslås nå, i og med nettopp utvidelse av eierkommuner. 

  



Forenklet eierrapport 2021 

Navn Org.nr Eierandel Begrunnelse for eierskap 
 

Kompetanse-, universitets- 
og forskningsfondet i 
Oppland AS 
 
 
 

Vedtatt oppløst 

914 067 944 4,20 % Bidra til kompetanseheving for sikring og 
utvikling av trygge og gode bo- og 
arbeidsplasser i Oppland, herunder å 
bidra til å styrke høgskolene i Oppland sin 
posisjon for å kvalifisere seg til 
universitetsstatus. Fondet er snart tomt, 
det er ca. 3 mill. kr som ikke er fordelt ved 
utgangen av 2020. Selskapet er i 2020 
vedtatt oppløst. 

LIPRO AS 
 
 

913 914 945 6,00 % Delta i en arbeidsmarkedsbedrift som 
tilbyr tjenester og produkter av høy 
kvalitet i form av tilrettelagte 
arbeidsplasser.  

Visit Lillehammer AS 979 776 101 2,7 % Markedsføring, salg og utvikling av 
reiselivsmål i regionen. Kommunalt 
eierskap er en forutsetning for at 
kommunens reiselivsaktører kan være 
medlem i selskapet.  

Randsfjordmuseet AS 978 197 022 3,00 % Kittilbu utmarksmusen inngikk i et 
konsolidert museum.  

Skåppå Kunnskapspark AS 
(tidligere Lillehammer og 
Gudbrandsdal 
kunnskapspark AS) 

915 030 025 1,33 % Selskapet skal på forretningsmessige 
prinsipper gjennom kompetanse,  
ressurser, nettverk og 
gjennomføringskraft bidra til  
kunnskapsoppbygging, 
kunnskapsformidling, nyskaping,  
bedriftsetablering, utvikling av 
eksisterende næringsliv og vekst i  
Lillehammer og Gudbrandsdal i samarbeid 
med næringslivet, FOU-miljøene  og andre 
offentlige aktører/virksomheter.  

Espedalen Skisenter AS 934 069 307 0,50 % Påta seg fellesoppgaver hva skisports- og 
kultur-aktiviteter i Espedalen angår, 
utvikle tilbud og  eventuelt stå for drift av 
disse, samt etablere,  fusjonere med eller 
overta drift av selskaper av  interesse for 
skisportaktiviteter og hva dermed  står i 
forbindelse. 

Gudbrandsdals krisesenter  998 836 050 8,70% Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud 
til kvinner, menn og deres barn som 
har vært eller er utsatt for vold i nære 
relasjoner. 

 

 



 

Navn Org.nr Eierandel Begrunnelse for eierskap 
 

Østnorsk Filmsenter 986 480 420 20% Bidra til en faglig og levedyktig 
utvikling av filmmiljøet i østlands-
regionen, og arbeide for å styrke 
interessen for og kunnskap om filmen 
som kunstnerisk uttrykksform og samt 
virksomhet som står i  denne 
forbindelse.  

Skeikampen pluss BA 987 107 022 8,33 % 
 

Vedlikeholde og utvikle langrennsløyper, 
stier og gang/sykkelveier i Skeikampen-
området samt å eie og drive anlegg til 
bruk for rekreasjon, idretts- og 
fritidsaktiviteter i området. 

    

KLP (Kommunal 
landspensjonskasse) 

938 708 606 Svært liten 
andel 

Kommunal tjenestepensjonsordning for 
ansatte i kommuner og fylkeskommuner.  

Biblioteksentralen SA 910 568 183 Ubetydelig 
andel 

Hovedformålet er å være serviceorgan for 
og hovedleverandør av produkter og 
tjenester til offentlige bibliotek, skoler og 
andre offentlige institusjoner. 

Boligbyggelaget USBL 
(Tidligere andeler LOBB) 
 

 Ubetydelig 
andel 

Som følge av at kommunen eier to 
leiligheter i Fjerdum borettslag, er 
kommunen medlem i Boligbyggelaget 
USBL.  

 


