
EIERSKAPSMELDING 
FOR 2020

Eierskapsmeldingen inneholder de politiske prinsipper for 
eierstyring, det juridiske styringsgrunnlag knyttet til de 
ulike selskaps- og samarbeidsformer, en oversikt over 

kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og 
samarbeider, samt et fakta ark m/omtale av hvert selskap

Kommunene i 
Gjøvik-regionen:         
Søndre Land 
kommunes 
versjon



Eierskapsmelding for 2020

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no Side 1

Innholdsfortegnelse
1.0 Innledning..................................................................................................................................2

DEL I.........................................................................................................................................................3

2.0 Rammeverk: Eierskapspolitikk, eierstrategi og eierskapsmelding ................................3

3.0 Formål med kommunalt eierskap........................................................................................4

4.0 Ulike selskapsformer og juridisk styringsgrunnlag ...........................................................4

5.0 Oppsummering av gjeldende eierskapspolitikk ................................................................6

DEL II........................................................................................................................................................8

6.0 Oversikt selskapene...................................................................................................................8

6.1 Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS – avviklet 2021 ..........10

6.2 TOPRO AS ..............................................................................................................................11

6.3 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS ...................................................................13

6.4 Randsfjordmuseet AS ..........................................................................................................15

6.5 Sølve AS .................................................................................................................................15

6.6 Horisont Miljøpark IKS .........................................................................................................18

6.7 Miljørettet Helsevern IKS ...................................................................................................20

6.8 Innlandet Revisjon IKS.........................................................................................................22

6.9 Krisesenteret i Gjøvik IKS ...................................................................................................23

6.10 Nok.Gjøvik.Iks ( tidligere SMISO) ....................................................................................24

6.11 KLP – Kommunal Landspensjonskasse.............................................................................25

6.12 Tronhus................................................................................................................................26

mailto:anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no


Eierskapsmelding for 2020

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no Side 2

1.0 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. 

Eierskapsmeldingen for regnskapsåret 2020 er utarbeidet felles for alle kommunene i 
Gjøvikregionen. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er 
aktuell for sin kommune.

Eierskapspolitikken var gjenstand for revidering høsten 2020, og dette gjennomføres hvert 
fjerde år.  

Den nye eierskapspolitikken bygger i det alt vesentligste på den tidligere politikken, og er i 
tråd med de føringer som gjaldt tidligere. 

Noen viktige oppdateringer:

 Forskjellen mellom eierstyring og selskapsstyring er presisert
 Det er presisert og tydeliggjort de ulike roller og ansvar
 Det er gjort oppdateringen i henhold til ny kommunelov
 Eierstrategier er tatt inn i dokumentet, mens det i forrige versjon lå som 

vedlegg
 Avgrensninger om hvilke selskapstyper og organisasjonsformer som dokumentet 

omhandler er tydeliggjort
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DEL I 

2.0 Rammeverk: Eierskapspolitikk, eierstrategi og eierskapsmelding

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. 
Eierskapspolitikken 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. 

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. 

Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken i henhold til KS sine anbefalinger på 
området.

Kommunene reviderte eierskapspolitikken sist i 2020.

Med eierstyring menes den styringen kommunen har med selskaper, kommunale foretak og 
andre virksomheter som kommunen har eierinteresse eller tilsvarende interesse i, og den 
måten kommunen forvalter sitt eierskap på. Den styring som gjøres i selskap av styret og 
daglig leder, er noe annet. Det kalles selskapsstyringen og er noe eierne ikke skal involvere 
seg direkte i.
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3.0 Formål med kommunalt 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 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. 

De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon, dvs et 
blandingsforhold. 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.

4.0 Ulike selskapsformer og juridisk styringsgrunnlag

Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak) og AS 
innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Kommunestyret har fortsatt det 
overordnede ansvaret. Mulighetene for direkte politisk styring og kontroll reduseres. Den 
tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. 
Rådmannen/kommunedirektøren har verken ansvar for, eller myndighet over selskapene. 

For å kompensere for ulemper med redusert direkte styring, er et viktig verktøy å etablere 
mål og forventninger til selskapene, samt prinsipper for eierstyring gjennom 
eierstrategiske dokumenter. Til sammen danner dette en styringsmodell og gir rammer som 
skal være førende for styrets arbeid. I oppfølgingsarbeidet mot selskapet/foretaket 
vektlegges kontroll av mål- og forventningsoppnåelse, økonomioppfølging og 
styreevalueringer.

Organisering av driften og virksomheten kan skilles opp med hensyn til direkte og indirekte 
styring som flg:
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Jo større grad av selvstendighet, jo mer reduseres mulighetene for direkte politisk styring:

Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune alene eller sammen med andre 
kommuner 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 som 
rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre 
som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er 
underlagt kommunestyret. Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på 
den ene siden. På den annen side har ikke kommunedirektør/rådmann instruksjons- eller 
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Hovedregelen er at styremøter i 
kommunale foretak skal være åpne.
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5.0 Oppsummering av gjeldende eierskapspolitikk

Prinsippene for eierstyringen er som flg:

1. Kommunens selskaper skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og 
bærekraftig samfunnsutvikling.

2. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform og nødvendighet vurderes 
grundig. Når nye tjenestebehov eller lovverk endres, skal organisasjonsform være 
gjenstand for løpende vurdering.

3. Alle selskaper skal ha vedtekter/selskapsavtale/aksjonæravtale, samt 
selskapsspesifikke eierstrategier. Dette skal forankres i kommunestyret.

4. 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 med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne 
(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av 
generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat fra eiermøtene.

5. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen velges av 
generalforsamling/representantskap. Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer 
for sitt arbeid, som bla krav om å kartlegge selskapets og eiers behov for 
kompetanseprofil på styret. 

Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i 
selskaper der kommunen er eier/medeier. Unntak vurderes med bakgrunn i 
selskapets nytte av politisk eller annen relevant kompetanse.

6. I starten av hver valgperiode skal kommunene avholde opplæring for 
styremedlemmer, eierrepresentanter og eierutvalgene i de kommunale selskapene. 
Alle kommunestyrets medlemmer inviteres til å delta.

7. Kommunens valgte eller nominerte eierrepresentanter skal representere 
kommunens syn i representantskapsmøter og generalforsamlinger.

8. Kommunen skal 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.

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

10. Åpenhet om kommunens eierskap er viktig av demokratiske hensyn. 
Offentlighetsloven § 2 viser til at loven gjelder for alle selskapsformer hvor det 
kommunale eierskapet representerer enten direkte eller indirekte halvparten av 
stemmene i det øverste organet til selskapet, eller der det offentlige eierskapet 
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direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med 
stemmerett i det øverste organet. 

11. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi 
som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. 

12. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk 
virksomhet skal ikke forekomme.

13. Konkurranseutsatt økonomisk virksomhet skal i utgangspunktet skilles ut som eget 
selskap/datterselskap.
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DEL II
6.0 Oversikt selskapene

Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten
Aksjeselskap (AS)

KUF-fondet i Oppland AS 16,81 % 1,58 % 0,11 % 3,15 % 3,15 %
Topro AS 28,89 % 15,68 % 6,07 % 6,93 % 10,40 %
ATS Gjøvik/Toten AS 50,00 % 25,00 % 25,00 %
Mjøsmuseet AS 50,00 % 12,00 % 12,00 %
AS Oplandske Dampskipsselskap 8,05 % 3,58 %
Innlandet Energi Holding AS 3,31 % 1,80 %
Industribygg Gjøvik AS 100,00 %
Gjøvik Olympiske Anlegg AS 100,00 %
Huntonstranda AS 100,00 %
Hovdetoppen AS 40,00 %
AS Snertingdal Auto 20,80 %
Snertingdalshallen AS 27,44 %
Norsk Bane AS 0,74 %
Oplandske Bioenergi AS 0,22 %
Sølve AS 100,00 %
Dokka Møbler Eiendom AS 100,00 %
Landsbyen Næringshage AS 13,15 %
Nordre Land Asvo AS 100,00 %
AS Sentrumsbygg 100,00 %
Vokks AS 66,67 %
Lena Produkter AS 100,00 %

  Østre Toten Eiendomsselskap AS 100,00 %

Nordavind DC Sites AS 7,70 %
Raufoss Holding AS 2,00 %

Komm-In AS 15,53 % 4,66 %
Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 100,00 %

Total Innovation AS 11,00 %
Gjøvik Tomteselskap AS 100,00 %

Raufoss Industripark Holdning AS 1,50 %
Vestre Toten Rådhus AS 100,00 %

Interkommunale selskap (IKS)
Horisont Miljøpark IKS 42,90 % 7,90 % 9,30 % 21,00 % 18,90 %
Miljørettet Helsevern IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar
Innlandet Revisjon IKS 13,16 % 2,88 % 3,31 % 7,00 % 6,01 %
Gjøvik Krisesenter IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar
SMISO Oppland IKS delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar
Mjøslab IKS 50,00 % 25,00 % 25,00 %
Kommune-CSIRT IKS 50,00 %

Kommunale foretak (KF)
Totenbadet KF 100,00 %
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Øvrige selskaper:

 Bibliotekssentralen AL (ikke tatt inn i melding)
 KLP – Kommunal Landspensjonskasse  (beskrevet i melding – alle kommuner)
 Tronhus i Land (beskrevet i melding for Søndre og Nordre Land)

Stiftelser og organisasjoner:

 Gjøvik Boligstiftelse (beskrevet i melding - Gjøvik)
 Østre Toten Boligstiftelse (beskrevet i melding – Østre Toten)
 Vestre Toten Boligstiftelse (beskrevet i melding – Vestre Toten)
 Byen Vår Gjøvik (hjemmeside: www.byenvargjovik.no)
 Visit Innlandet (hjemmeside: www.visit-innlandet.no)

Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve 
eierstyring.  KLP er også selveid, og kan slik sett sammenlignes med stiftelser.

Organisasjoner er ikke inkludert i denne rapporten, men det vises til relevante 
hjemmesider.

Selskapene er beskrevet enkeltvis, og regnskapstall er hentet fra Proff.no, med noen 
unntak.
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6.1 Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS – avviklet 2021
NAVN Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS (tidl. KUF-

fondet)
Org.nr /org.form 914 067 944  - Aksjeselskap
Hjemmeside
Selskapets formål Selskapet skal bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og 

gode bo- og arbeidsplasser i Oppland gjennom bla å styrke høgskolenes 
konkurransekraft gjennom videreutvikling og samarbeid.

Selskapsledelse
Styre

Daglig leder og styreleder: Ola Selvaag       
Medlemmer: Per A. Rognerud, Inger Torun Klosbøle

Formål med eierskap Bidra til å fremme sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i 
Oppland.

Selskapsavtale
Vedtekter 
Eierstrategi Nei
Valgkomite
Info om  selskapet Selskapet eies av Oppland Fylkeskommune og 16 kommuner i Oppland.

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.

Selskapet er besluttet avviklet, dette ble vedtatt på generalforsamling i juni 
2020.

Kommentar økonomi Overskudd/likvidasjonsutbytte ved oppløsning, kr 3,071 mill. ble ila våren 2021 
utdelt til eierne iht deres eierandel.

Kommunene i Gjøvikregionen mottok flg beløp:
Gjøvik kommune Kr 514.950,-
Østre Toten kommune Kr 96.553,-
Vestre Toten kommune Kr 96.553,-
Søndre Land kommune Kr 48.277,-
Nordre Land kommune Kr 3.218,-
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6.2 TOPRO AS
NAVN TOPRO AS
Org.nr /org.form 913 916 344 – Aksjeselskap
Hjemmeside www.TOPRO.no
Selskapets formål TOPRO AS ble etablert 29.01.1966. Bedriften ble etablert som en arbeidsmarkedsbedrift. 

01.01.2015 ble attføringsvirksomheten skilt ut i eget selskap, TOPRO Kompetanse AS. 
Fra samme dato ble industridelen skilt ut i TOPRO Industri AS.

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder: Arnfinn Kleven    
Styreleder: Erik Lundbekk, nestleder: Silje Helene Aschehoug,
Øvrige: Annelise Grubben, Sissel Anita By Ingvaldsen, Anita Hager, Finn Kr. Tokvam, 
Espen Holje.

Formål med eierskap Et eierskap i en attføringsbedrift er et virkemiddel for å få folk ut i arbeidslivet, eller 
tilbake til arbeidslivet. TOPROs viktigste samfunnsansvar omhandler 
attføringsengasjement, dvs de skal skape mulighet for at flere kan klare å oppfylle 
kravene ute i det ordinære arbeidslivet.

Selskapsavtale
Vedtekter

Vedtekter datert 8. juni 2017

Aksjonæravtale inngått mellom OFK, GK, SLK, NLK, VTK, ØTK i 2017

Eierstrategi Nei
Valgkomite Ivaretatt
Generelt om  
selskapet

TOPRO as er TOPRO-konsernets morselskap, og selskapene som inngår i 
konsernregnskapet i 2020 er som flg:

TOPRO AS ble etablert 29. januar 1966. Bedriften ble etablert som en
arbeidsmarkedsbedrift. Fra 1.1.2015 ble attføringsvirksomheten skilt ut i egen selskap, 
TOPRO Kompetanse AS. Fra samme dato ble industridelen skilt ut i TOPRO Industri AS. I 
2018 ble det gjennomført emisjon i TOPRO Industri AS. I forkant av emisjonen ble det 
gjennomført en fisjon der TOPRO Elektronikk ble skilt ut i eget selskap. Både TOPRO 
Kompetanse AS og TOPRO Elektronikk eies 100% av TOPRO AS.

Morselskapet er lokalisert på Gjøvik og er konsernets hovedkontor. Selskapet forvalter 
konsernets eiendommer og utfører konserntjenester for datterselskaper til markedspris. 
Rambekkvegen 5 AS er en eiendomsbedrift som eies av selskapet. I tillegg eier og driver 
bedriften TOPRO Bondelia Barnehage på Gjøvik.

Kommentar økonomi Konsernet omsatte for kr 117,5 mill. i 2020, mot kr 130,0 mill. i 2019. Ordinært resultat 
før skatt ble kr 5,36 mill. i 2020, en bedring fra et underskudd på kr 0,685 mill. i 2019. 
Konsernets egenkapitalandel er 64,2 %. Fordeling av inntekter og resultat, se tabeller 
under:
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TOPRO konsern

TOPRO as (morselskap)

TOPRO Kompetanse AS

TOPRO Elektronikk AS

Rambekkveien 5 AS
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6.3 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
NAVN Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Org.nr /org.form 992 665 408 – Aksjeselskap
Hjemmeside www.dokkadeltaet.no
Selskapets formål Nasjonalt kompetansesenter som skal drive undervisnings- og 

forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering o.a. 
fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten slik som 
landbruk og naturforvaltning. Selskapet skal videre drive en aktiv 
informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet 
skal drives på vanlig forretningsmessig basis. Selskapet har ikke som formål å 
gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

Selskapsledelse Adm. Direktør: Magnus Nygård
Styrets leder: Kjetil Bjørklund
Styremedlemmer: Geir Høitomt, Kari Ohren Nordraak, Ola Harald Fjeldheim, 
Stine Røen, Petra Mariette Skoglund, Børre Kind Dervo
Varamedlemmer: Nils Hesthagen, Elida Sandneseng

Formål med eierskap Formålet i starten var å skape kompetansearbeidsplasser. Etter hvert som 
bedriften har utviklet seg ser vi at det åpner seg andre muligheter hvor 
bedriften kan ha en viktig rolle.

Selskapsavtale
Vedtekter

Ingen aksjonæravtale
Vedtekter er oppdatert i 2019 

Eierstrategi Nei.
Valgkomite Ordførerne i Søndre og Nordre Land er valgkomite.
Generelt om  
selskapet

 Selskapet eies av Nordre Land og Søndre Land kommune, med 50% 
hver.

 Aksjekapitalen er kr. 300.000.
 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har bygget opp et unikt 

kompetansemiljø innenfor restaurering og naturtypekartlegging. 
Selskapet har i 2020 også levert rådgivningstjenester innen 
kartlegging, skjøtsel, overvåking, naturveiledning og bærekraftig 
reiseliv. Selskapet har i 2020 som i 2019 arbeidet mye med 
naturtypekartlegging, etter at selskapet vant tre større anbud i 
Oppland, Hedmark og Buskerud. Omsetningen i 2020 har flatet ut 
sammenlignet med 2019. 

 Arbeidet med nytt allbruksbygg med undervisningsrom, verksted, 
utstillingsrom, kontorer og garasje ved Våtmarkssenteret på Odnes 
er ferdigstilt. Selskapet har også inngått en leieavtale for Gardsætra i 
Synnfjell, som er restaurert. Setra har vært åpen som besøksseter 
sommeren 2020, og har blant annet melkekyr.

Kommentar økonomi Selskapets driftsinntekter var i 2020 kr. 19.566.000,- og dette ga et 
årsresultat etter skatt på kr. 1.592.000,-.
Resultatet var betydelig lavere enn tidligere år, men selskapet er fortsatt 
meget solid.
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6.4 Randsfjordmuseet AS
NAVN Randsfjordmuseet AS
Org.nr /org.form 987 107 022 / aksjeselskap
Hjemmeside: www.randsfjordmuseet.no
Selskapets formål: Driften av Randsfjordmuseet AS skal være i samsvar med retningslinjene for 

det internasjonale museumsforbundet (ICOM), til enhver tid gjeldende 
nasjonale føringer og vedtatt eierstrategi og den til enhver tid vedtatte 
eierstrategi. Museet skal være et møtested mellom natur, kultur, kunst og 
teknologi i fortid, nåtid og fremtid. Randsfjordmuseet skal være en åpen og 
vitenskapelig institusjon som samler inn, forvalter, formidler og forsker på 
materiell og immateriell natur- og kulturarv i museumsregionen. Museet kan 
ta på seg nasjonale dokumentasjonsoppgaver på områder der dette er 
naturlig gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling. Selskapet har 
ikke økonomisk overskudd med tanke på aksjeutbytte til eierne som formål. 

Selskapsledelse: Adm. Direktør: Hans Philip Einarsen
Styret: Edvin Straume (leder), Geir Steinar Loeng, Berit Halvorsen, Kitty Irene 
Jernqvist Selj, Inger Sofie Enger, Erling Bonnevie Hjort, Maja Leonardsen 
Musum.

Hvorfor eie
Generelt om 
selskapet:

Randsfjordmuseet AS er et konsolidert museum bestående av enhetene Kittilbu 
Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland 
Bergverksmuseum. Selskapet eies av 6 kommuner og 3 museumslag i Hadeland, 
Land og Gausdal. Museets formidling, forskning og forvaltningsarbeid skal bidra 
til å bevare og fornye lokalsamfunnets identitet og til å styrke verdiskapningen. 
Randsfjordmuseet er en del av Opplandsarkivet, og tilbyr 
bygningsvernrådgiving. Randsfjordmuseet arbeider med naturhistorie, 
kulturhistorie og samtidsproblematikk i sitt distrikt.

Utbytte / Innskudd: Det er ikke utbetalt utbytte til eierne i 2019.
Kommentar økonomi: Totale driftsinntekter i 2020 var kr. 17.843.000, og resultatet var et overskudd 

på kr. 426.000. Soliditeten er god, med en egenkapitalandel 46,6%.

6.5 Sølve AS
NAVN SØLVE AS
Org.nr og selskapsform: 859 102 832 /aksjeselskap
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Hjemmeside: www.solve.as

Selskapets formål:
Konsernet Sølve er en kompetansebedrift, hvor arbeidsinkludering er 
hovedmålet. Sølve skal bidra til å øke livskvalitet for deltakere og ansatte.

Sølve skal skape et inkluderende miljø for læring og kvalifisering av deltakere gjennom 
målrettet og metodisk veiledning og deltakelse innen produksjon av varer og tjenester. 
Vi skal styrke den enkeltes mulighet i det ordinære arbeidslivet og skape varige 
arbeidsplasser for de som ikke kan nyttiggjøre seg av andre arbeidstilbud. Gjennom 
FROG vil vi jobbe for å hindre at ungdom forblir i utenforskap og blir uføretrygdede.

Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner for Søndre Land Kommunen innenfor 
vårt fagfelt.

Selskapsledelse: Adm. Direktør: Rita Sandnes. 
Styret: Steinar Barstad (leder), Pål Rønningen, Per Bjarne Briskodden, Liv Benedicte 
Thorsen-Dahl, Ingeborg Boye, Nils Kenneth Hagen.

Generelt om selskapet: Aksjonær i Sølve AS er Søndre Land Kommune 100%. Søndre Land Kommunes 
formannskap er generalforsamlingen.

Selskapet har et godt samarbeid med næringslivet, Søndre Land 
kommune, Nordre Land Kommune, Flykning tjenesten i Søndre og 
Nordre Land kommuner, Voksenopplæring, Dokka Videregående 
skole, Karriere Oppland, frivillige organisasjoner, privat og 
offentlige instanser. Dette bidrar til gode løsninger for enkelt 
personer som har behov for mindre eller større bistand for å komme 
i arbeid eller opplæring.

Vi sertifiserte i 2019 3 ansatte til FROG konsulenter og har gjennomført 
2 kurs for 17 ungdommer, men svært gode resultater og bra 
medieoppslag. Vi etterstreber å tilby tjenester i tråd med 
arbeidsmarkedspolitikken og NAV sine behov for 
arbeidsinkluderingstjenester. Et av
utviklingsprosjektene for å tilby gode tjenester er etablering av
arbeidstilbud i rådhuskantina. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, 
aktivitetstilbudet, Hovli-kjøkkenet og Sølve, som har gitt et godt tilrettelagt 
arbeidstilbud.
I 2020 har vi på oppdrag fra Søndre Land Kommune tilbudt voksenopplæring 
og vi deltar i et nasjonalt forsøksprosjekt med fokus på å få voksne raskt ut i 
arbeid. Her tilbyr vi sammen med Karriere Oppland modulbasert 
yrkesopplæring(MFY). Dette åpner for mulighet for deltakere til å delta i 
KOMBI forsøket som er et løp som består av grunnskole (FVO) og opplæring 
innenfor et fagbrev.

Våre VTA-tiltaksplasser er grunnmuren i bedriften og vi har i 2020 arbeidet 
for å videreutvikle det tilbudet som vi har til denne gruppen. Et av 
utviklingsprosjektene er å tilby eksterne opplæringsarenaer i rådhuskantina 
og eget bakeri på Sølve. Samarbeidsprosjekt med NAV, Aktivitetstilbudet og 
Hovli-kjøkkenet har gitt oss erfaringer med tverrfaglig samarbeid.

mailto:anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
http://www.solve.as/


Eierskapsmelding for 2020

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no Side 17

Vi har pusset opp våre lokaler ytterligere i 2020 og dette ble viktig under 
KORONA da vi fikk bedre plass og mulighet til å holde åpent fra mai 2020 til 
tross for KORONA restriksjoner. Vi har hatt sterkt fokus på å hindre 
smittespredning og har unngått smitte og nedstengning i vår virksomhet. Vi 
fikk raskt på plass digitale tilbud og fulgte opp deltakere via telefon og 
individuelle oppgaver. Vaskeriet ble definert som samfunnskritisk 
virksomhet og holdt åpent med dispensasjoner for VTA deltakere. Under 
hele pandemien har vi vist stor omstillingsevne og klart å betjene våre 
industrikunder. Sommeren 202 hadde vi et KORONA prosjekt i samarbeid 
med Søndre Land Kommune hvor deltakere vedlikeholdt kommunale 
eiendommer. Flere av deltakerne fikk jobb i løpet av prosjektet.

Vi leier ut lokaler Søndre Land Aktivitetssenter og til prosjektet «Kjør for 
livet» hver torsdag ettermiddag. Kjør for livet er et fritidstilbud til barn og 
unge som gjennom motor og motorsport får oppleve et positivt miljø, 
følelse av mestring og økt sosial kompetanse. 

Utbytte / Innskudd Det er ikke utbetalt utbytte til eierne i 2020.
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6.6 Horisont Miljøpark IKS 
NAVN Horisont Miljøpark IKS 
Org.nr /org.form 966 144 297 – Interkommunalt selskap
Hjemmeside http://www.hiks.no
Selskapets formål Formålet med Horisont Miljøpark IKS er, på vegne av eierkommunene å drive 

en mest mulig enhetlig avfallshåndtering innenfor husholdningsavfall (selvkost) 
og næringsavfall. For enhetlig håndtering av husholdningsavfall er selskapet gitt 
enerett. Kommunen kan meddele deler av denne videre til andre selskap når 
disse er etablert for mottak eller behandling av husholdningsavfall. Dette 
består av innsamling, avfallstransport, behandling og omsetning innenfor de til 
enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold.

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder: Stein Giæver, styreleder: Torunn Aass Taralrud, nestleder: Gerda 
Louise Nubdal, øvrige: Bjørn Erling Berg, Erik Olsen, Pål Rønningen, Espen 
Martinsen, Kjersti Nørstebø-Solbjør

Selskapsavtale /
Vedtekter

Selskapsavtale revidert og vedtatt i 2020

Eierstrategi Revidert og vedtatt i 2020
Valgkomite Ivaretatt
Formål med eierskap 1. Å bidra til å realisere FN’s bærekraftsmål nr. 11 om Bærekraftige byer og 

samfunn. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige, og spesielt mål 11.6. innenfor avfallshåndtering. 
2. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter forurensingsloven, knyttet til 
innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 
3. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger 
eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og 
regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning 
av energi, materialer og næringsstoffer på kommersiell basis. 
4. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 
5. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, 
som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. 
Selskapet er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.

Generelt om  
selskapet

Selskapets miljøprofil og miljøarbeid er av stor betydning, og tilbud og mulighet 
til mottak av miljøfarlig avfall er viktig. Selskapet håndterte i 2020 ca 69 000 
tonn avfall, hvorav ca 19 000 tonn gikk til sluttbehandling, ca 23 000 tonn gikk 
til biogassproduksjon/energiutnyttelse, mens ca 27 000 tonn ble sortert til 
gjenvinning/ombruk. Dette tilsvarer en sortering/ombruksgrad, inkl 
energiutnyttelse på ca 60%.

Nytt bygg for mottak og håndtering av farlig avfall ble påbegynt og ferdigstilt i 
februar 2020. Det ble også bygd nytt administrasjonsbygg, slik at hele 
virksomheten nå er samlet i Horisont Miljøpark. 

Kommentar økonomi Selskapets likviditet og soliditeten god. Selskapet omsatte i 2020 for kr 121,7 
mill, mot kr 107,8 mill i 2019. Resultat før skatt for 2020 ble kr 1,28 mill (mot kr 
3,25 mill i 2019). En nedskrivning av eierandel i Mjøsanlegget (24,5%) med kr 
2,5 mill, til 4,6 mill., påvirket selskapets resultat i negativ retning.

Selvkostområdet viste et overskudd (lik mellomværende selvkost) på kr 1,1 mill, 
Næringsvirksomheten fikk et overskudd på kr 0,656 mill.  Fra 2020 avviklet 
Horisont selvkostfondet, og dette ble overført til hver enkelt eierkommune.

Det ble ikke utbetalt utbytte fra selskapet for året 2020.
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Horisont Miljøpark IKS

Horisont Renovasjon AS (100% eid av Horisont Miljøpark IKS)
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6.7 Miljørettet Helsevern IKS 
NAVN Miljørettet Helsevern IKS
Org.nr /org.form 976 112 555  – Interkommunalt selskap
Hjemmeside https://ghmt.no/
Selskapets formål Miljørettet helsevern IKS sitt hovedmål er å arbeide for å fremme folkehelse og 

gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot alle faktorer i miljøet 
som kan ha negativ innvirkning på helsen. Utfra risikovurdering og henvendelser 
har rådgivning og veiledning tilsyn i barnehager og skoler et hovedfokus. 
I Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Kap 3 står det bl.a. følgende om 
definisjon og ansvarsforhold i forbindelse med miljørettet helsevern: 
§ 8, første ledd "Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter 
blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer..." 
§ 9 " Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 8. Ansvar og 
oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i 
tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et 
interkommunalt selskap. 
Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av 
tidsnød er nødvendig for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne 
utføres.

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder:  Randi Haugen, Styrets leder: Hans Kristian Thorsrud, nestleder: 
Magna Svendsen, øvrige: Kari Røssum, Ragnhild Jakobsson, Dag Sigurd Syversen 
Lindheim, Øyvind Ulsaker, Solveig Olerud, Grethe Hegstad.

Selskapsavtale /
Vedtekter

Selskapsavtale inngått 2018

Eierstrategi Nei
Valgkomite Rep.skap er valgkomite
Formål med eierskap Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om 

folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet helsevern. Kommunens ansvar for 
folkehelse er hjemlet i kapittel 2 i folkehelseloven.

Generelt om  
selskapet

Miljørettet helsevern IKS (tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS 
(www.ghmt.no) har 5 årsverk fordelt på 6 ingeniører/rådgivere som utfører 
oppgaver innen miljørettet helsevern og folkehelse i Gjøvik, Vestre og Østre 
Toten, Nordre og Søndre Land, Gran og Lunner kommune.

Ordinære arbeidsoppgaver ble i stor grad utsatt i 2020 og miljørettet helsevern 
bisto kommuneoverlegene og kommunene med tilsyn og veiledning ifm. 
smittevern og fortløpende behandling av henvendelser vedr. covid-19. 
Oppfølging av skoler og barnehager har også vært prioritert i 2020.

Kommentar økonomi Selskapets likviditet og soliditet er bra. Selskapets drift finansieres i hovedsak av 
overføringer fra eierkommunene, kr 5,3 mill. kr i 2020. Totale inntekter utgjorde 
kr 5,9 mill. Ordinært resultat utgjorde kr 763.171,-. 
Tilsynets egen inntjening er begrenset og består av oppdrag fra enkeltpersoner. 

Regnskapet avgis etter kommunale prinsipper. 
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6.8 Innlandet Revisjon IKS 
NAVN Innlandet Revisjon IKS
Org.nr /org.form 987 769 386 – Interkommunalt selskap
Hjemmeside www.irev.no

Selskapets formål Innlandet Revisjon IKS er etablert for å sikre eierne lovpålagte revisjonstjenester 
med god kvalitet til konkurransedyktige priser i egenregi. 

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder: Bjørg Hagen, Styrets leder: Espen Hagberg, nestleder: Svein Erik 
Lund, øvrige: Hege Bogfjellmo

Selskapsavtale /
Vedtekter

Ny og revidert selskapsavtale inngått 2020. 

Eierstrategi Nei
Valgkomite Ivaretatt
Formål med eierskap Kommunene ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i 

selskapet. Innlandet revisjon skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til 
selvkost.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med 
selskapet.
Hvert år inngås egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og selskapet 
som regulerer omfang av revisjonstjenestene det enkelte år.

Generelt om  
selskapet

Selskapet tilbyr flg tjenester:
 Regnskapsrevisjon
 Forvaltningsrevisjon
 Selskapskontroll
 Annen kontroll som er bestemt i lov og medhold av lov.

Tjenestene gjennomføres iht kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.

I 2020 ble det 6 nye deltakerkommuner (Valdres-regionen) og en ny 
fylkeskommune.  Totalt er det nå 18 (?) deltakerkommuner og 1 fylkeskommune. 

Kommentar økonomi Regnskapet for 2020 viste en omsetning på kr 20,86 mill, mens resultat før skatt 
endte på kr1,119 mill. Selskapets likviditet og soliditet er meget god.
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6.9 Krisesenteret i Gjøvik IKS

 

NAVN Gjøvik Krisesenter IKS
Org.nr /org.form 999 129 005
Hjemmeside http://www.krisesenteret-gjovik.no

Selskapets formål Selskapets formål er å drive Gjøvik Krisesenter IKS. Senteret skal inneholde et 
midlertidig botilbud og rådgivning for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Ellers skal senteret fylle de kravene som 
følger av lov om kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven).

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder: Heidi Olden Eng, Styreleder: Rita Sandnes, nestleder: Øystein Storsveen, 
øvrige: Anne Lise Engen Giæver, Kristin Hartveit Hansen, Lars Erik Gimle Degvold.

Selskapsavtale /
Vedtekter

Ja

Eierstrategi Forslag/utkast foreligger, ikke vedtatt
Valgkomite Ivaretatt
Formål med eierskap Det er eierkommunenes ansvar å sørge for at personer som er utsatt for vold eller 

trusler om vold i nære relasjoner får en helhetlig oppfølging gjennom samordning av 
tiltak mellom et krisesenter og andre deler av hjelpeapparatet. 
De samarbeidende kommunene har organisert et interkommunalt selskap til å ivareta 
sitt ansvar overfor innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Dette gjennom 
Gjøvik Krisesenter IKS.

Generelt om selskapet Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Gjøvik, Østre 
Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. 

- Krisesenteret skal være et gratis lavterskeltilbud for enkeltpersoner uten 
henvisning.

- Krisesenteret skal primært gi hjelp til kommunenes innbyggere, men også i 
den grad det er mulig til andre. 

- Styret skal, innenfor de rammer som er gitt, sørge for at krisesenterets tilbud 
har god kvalitet. Herunder menes blant annet at tilbudet er tilrettelagt ut ifra 
brukernes individuelle behov og med et spesielt fokus på barn som 
selvstendige brukere (krisesenterlovens § 3). Dette fordrer at krisesenteret har 
tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å møte brukernes særskilte behov.

- Tjenestetilbudet ved krisesenteret skal være forankret i nyere forskning og 
nasjonale føringer.

Kommentar økonomi      Krisesenteret finansieres av de fem kommunene som er eiere, og utgiftene er i 
hovedsak personalkostnader. Kommunene bevilget i 2020 kr 6,45 mill. til Krisesenteret. 
Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr 166.054,-.

Krisesenteret leier nå lokaler av Gjøvik Boligstiftelse. Nye lokaler ble ferdigstilt før jul i 
2020, og krisesenteret har nå fått lokaler som er godt tilrettelagt med alle 
sikkerhetstiltak som kreves. Brukerkapasitet er økt fra 17 til 30 sengeplasser.
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6.10 Nok.Gjøvik.Iks ( tidligere SMISO) 
NAVN Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (SMISO)
Org.nr /org.form 990 808 767 - Interkommunalt selskap (delt ansvar)

Hjemmeside www.smiso-oppland.no

 Selskapets 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
støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp
til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler og ulike former for
aktiviteter og selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å
kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat
den enkelte bruker har behov for.

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder: Guro Hesselberg, styrets leder: Inger Ellen Ulsaker, nestleder: Erik 
Bjørnsveen, øvrige: Kristin Horni, Tone Gulbrandsen, Tor Geir Ødegården.

Selskapsavtale /
Vedtekter

Selskapsavtale ble revidert høsten 2020 som følge av navneendring på selskapet 
til Nok.Gjøvik.Iks.Senter mot seksuelle overgrep.

Eierstrategi Nei
Valgkomite
Formål med eierskap Selskapet er et virkemiddel for kommunen i forbindelse med forebyggende 

arbeid og økt kunnskap om seksuelle overgrep.
Generelt om  
selskapet

Smiso ønsker å bidra til økt kunnskap om seksuelle overgrep både på individ- og 
samfunnsnivå. Senteret skal drive forebyggende arbeid, informasjon og 
rettledning til andre instanser.

Smiso IKS har 15 eierkommuner, og Gjøvik kommune er vertskommune. 

Kommentar økonomi Likviditet og soliditet er god, lønnsomheten er svak.
Støttesenterets tilbud er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke. 
Driftsgrunnlaget er som flg: 80% av støtten kommer fra Staten (Bufdir), 20% fra 
kommunene i Oppland, Oppland Fylkeskommune, samt Helse Sør-Øst.
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6.11 KLP – Kommunal Landspensjonskasse 
NAVN KLP – Kommunal Landspensjonskasse
Org.nr /org.form 938 708 606 - Gjensidig forsikringsselskap

Hjemmeside www.klp.no
Selskapets formål Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for 

tjenestepensjonsordninger.

Selskapsledelse &
Styre

Daglig leder: Sverre Thornes, styrets leder: Egil Johansen, nestleder: Jenny Ellaug 
Følling, øvrige: Karianne Undrum Melleby, Cathrine Marie Lofthus, Øivind Brevik, 
Odd Haldgeir Larsen, Freddy Larsen, Susanne Torp-Hansen.

Formål med eierskap KLP er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men 
selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene er alle kunder som har offentlig 
tjenestepensjonsordning i selskapet.

Generelt om  
selskapet

 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og 
forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til 
bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. 

 KLP-konsernet har en forvaltningskapital på kr 807 mrd. 
 KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon 

også KLPs eiere. 

Kommunenes 
egenkapitalinnskudd

Økonomi

Egenkapitalinnskudd
(beløp i 1000 kr) 31.12.2020 31.12.2019
Gjøvik 79 669 73 866
Søndre Land 25 394
Nordre Land 22 526
Østre Toten
Vestre Toten
SUM

Avkastning på kollektivportefølje var i 2020 verdijustert på 4,2% (bokført 4,8 %)
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6.12 Tronhus
NAVN Tronhus
Org.nr og 
selskapsform:

Tronhus er et sameie mellom Nordre og Søndre land kommuner

Hjemmeside: Ingen
Selskapets formål:
Selskapsledelse: Tronhus drives av styret, som er sammensatt av 2 politisk oppnevnte 

representanter fra hver av eierkommune.
Styret består av: Anita Lund (leder), Geir Høitomt, Kari Engelien Bjørlien og 
Geir Martin Steinslie.

 
Generelt om 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.
i Nord Aurdal benevnes som Gamlevollen, og består av 34,8 dekar utmark. I 
denne eiendommen leies ut fiskerett på åremål.
Virksomheten på Tronhus består av utleie. Eiendommen leies ut til 
hestebeite i beitesesongen, og ellers leies gjeterhytta ut resten av året.

Utbytte / Innskudd
Kommentar økonomi: Driften av eiendommen ga i 2020 et overskudd på kr. 9.559,48. 
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