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1 Forord
Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, 

stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret har en gang tidligere vedtatt overordnede 

retningslinjer for kommunens eierskap og eierstyring. Det skjedde gjennom 

eierskapsmeldingen i 2009. Rådmannen legger med dette fram forslag til ny 

eierskapsmelding. 

I de fleste tilfeller innebærer eierskapet at kommunal tjenesteyting og forvaltning skjer 

utenfor den ordinære kommunale organisasjonen. Dette gjelder blant annet tjenester og 

tilbud knyttet til havn, kulturområdet, renovasjon, arbeidstrening og kunnskapsutvikling. 

Begrunnelsen for å organisere disse tjenestene i foretak og selskap kan være flere, for 

eksempel:

Spesialisere enkelte tjenester i egne virksomheter

Ivareta samfunnsansvaret kommunen har for å levere grunnleggende tjenester til 

innbyggerne

Interkommunalt samarbeid gir grunnlag for effektive tjenester

Kommunen har også mer kommersielle eierinteresser. Et eksempel i så måte er 

Hålogaland Kraft AS. Historisk var eierskapet motivert utfra utbygging av strømforsyning 

i kommunene. I dag er oppgaven «løst», og selskapet har utviklet seg til et i regional 

sammenheng stort selskap med betydelige verdier. Det gjør at en viktig del av eierskapet 

består i å bidra til at verdiene i selskapet forvaltes slik at de øker og over tid gir best 

mulig avkastning.

Foretaks- og selskapsorganiseringen er utfordrende. De foretak og selskap kommunen er

eier i er viktige samfunnsaktører. Det er derfor viktig at Harstad kommune utøver sitt 

eierskap og sin eierstyring på en god måte. Eierskapspolitikken må være fastsatt av og 

forankret i kommunestyret. 

Eierskapsmeldingen skal bidra til at Harstad kommune fremstår som en ryddig, tydelig 

og ansvarlig eier. 

Harstad kommune har et kvalitetssystem basert på ISO 9001 – 2000, og eiermeldingen 

inngår som et styrende dokument i kvalitetssystemet.

Harstad, den 05.4.2013

Hugo Thode Hansen

Rådmannen 
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2 Innledning
Eierskapsmeldingen avløser de retningslinjer for utøvelse av kommunens eierskap og 

eierstyring som ble fastsatt i eierskapsmeldingen av 2009.

Kommunestyret vedtok i 2009 at det årlig burde legges fram en eierskapsmelding. 

Rådmannen vil tilstrebe dette fra og med 2013.

2.1 Formål med eierskapsmelding

Hensikten med eierskapsmeldingen er:

 Se eierskapet i relasjon til og i sammenheng med kommunal drift 

 Sikre at tverrpolitisk forståelse for utfordringene som eierskapene representerer 

og at eierskapet utøves etter retningslinjer som er fastsatt av de folkevalgte 

 Aktiv og forutsigbar eier for styrene og daglig ledelse i de virksomheter 

kommunen har eierinteresser, med fokus på samfunnsansvar

 Sikre at eierskapet er politisk forankret og tydelig både internt i 

kommuneorganisasjonen og for eksterne aktører
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En rapport fra
Telemarksforskning har påvist følgende:
- overgang fra tradisjonell forvaltningsstyring til eierstyring er en utfordring
- liten bevissthet om hva eierskapsrollen innebærer
- kommunene forvalter store verdier gjennom sine selskaper
- manglende oversikt over kommunale selskaper og interkommunalt samarbeid 
resulterer i en passiv eierskapsrolle
- et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal 
utøves, at det defineres klare målsettinger med eierskapet og at disse evalueres og 
følges opp.

KS har i et eget hefte om eierskap uttalt følgende:
Eierskap medfører at de folkevalgte må påta seg en annen rolle enn det som tradisjonelt 
har vært oppfattet som politikernes rolle. Hovedtyngden av selskapene utfører oppgaver 
og gir tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Dette stiller store krav til 
samfunnsansvar, både hos selskapene og hos eierne. Bevissthet om riktig eierskap og 
styring av og i selskapene vil i seg selv kunne være et viktig bidrag til 
kommunesektorens omdømme.
Eierskapsmelding er et verktøy kommunen som eier kan bruke for å gi nødvendige
styringssignaler til selskapene, og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Eiermeldingen 
skal også bidra til å styrke åpenheten rundt kommunens selskaper.
Det er ikke ment at eierskapsmeldingen skal detaljstyre selskapene, men bidra til å sikre 
samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret.
KS anbefaler at kommunene foretar en politisk gjenomgang av virksomhet som er 
organisert som selvstendige rettssubjekter eller som interkommunale selskaper gjennom 
utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt 
revideres hvert år i kommunestyret.
KS Eierforum mener at en eierskapsmelding bør som et minimum ha tre hovedpunkter:
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskap og samarbeid.
2. Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike
selskaps- og samarbeidsformene.
3. Formåldiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder
vedtektsrevisjon.

Eiermeldingen skal:

 Legge grunnlaget for å utvikle konkrete, langsiktige eierstrategier for hver enkelt 

eierposisjon.

 Legge grunnlaget for å gjøre den politiske styringen tydeligere og mer entydig, 

fortrinnsvis knyttet til politisk retningslinjer for hvordan eierskapet ivaretas gjennom de 

operative eierorgan.

 Legge fundamentet for sammensetting av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer 

foretak og selskap står overfor.

 Bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere 

styrene.

 Bidra til at foretak og selskap kjenner den posisjon og de holdninger Harstad kommune 
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2.2 Forholdet mellom eierskapsmelding, selskapsstrategi og 
samfunnsansvar 

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse kan beskrives som retningslinjer som 

klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. 

Det er ikke gitt at de strategiske vurderingene som eierne og selskapet (daglig ledelse og 

styret) gjør samsvarer. Det er derfor viktig at eierne har en gjennomtenkt strategi slik at 

selskapet kan ta hensyn til denne ved utarbeidelse av selskapets strategi og 

operasjonalisering av denne. Videre er det viktig at eierne er tydelig på hva det forventer 

av selskapet i forhold til samfunnsansvar og etisk ansvar.  

Eierskapsstrategien skal vise hva Harstad kommune ønsker å oppnå med sitt eierskap. 

Dette bør stå i forhold til formålet med virksomheten. De ulike virksomhetene kan ha 

utfordringer eller være påvirket av samfunnsmessige eller bransjemessige utfordringer 

som gjør det naturlig å vurdere formålet med virksomheten. Dette enten ved å prioritere 

innenfor gjeldene formål/virkeområde, rent faktisk innskrenke formålet eller å utvide det. 

Slike beslutninger ligger i kjernen av utøvelse av eierskapet. 

Til forskjell fra private eiere, der en sterk drivkraft er profitt og økonomisk verdiskapning, 

har Harstad kommune som eier strategisk fokus på den enkelte tjeneste og dens plass i 

kommunens totale tjenestetilbud. I dette perspektivet er det i kommunens og 

mottakernes interesse at kommunen utøver aktiv eierstyring. Målet er at selskapene og 

foretakene skal utvikle gode tjenester for innbyggerne i Harstad.

Gjennom formålet ved etablering av selskapene og det kommunale foretaket er disse gitt 

en ramme som skal benyttes som fundament i utvikling av selskapene og foretakets 

strategier. Det forutsettes derfor at disse er reelle og klart definerte. Undersøkelser viser 

at få kommunalt eide selskaper er innforstått med hva deres eiere mener om dem. Dette 

medfører at kommunalt eide selskaper ofte utvikler egne strategier, delvis uavhengig av 

eiernes syn, men basert på selskapenes situasjon, ståsted og behov 

(markedsorientering) med risiko for at selskapene utvikler seg i en retning som ikke er i 

eiernes interesse. Det vil være opp til eier å gjøre de nødvendige styringsgrep for å 

klargjøre eiers formål samt unngå uønsket utvikling.
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Samfunnsansvar 

Samfunnsansvar blir stadig viktigere som grunnlag og rettesnor for eierstyring og 

selskapsstyring.

Bedriftens samfunnsansvar kan defineres som bedriftens ivaretakelse av sosiale og 

miljømessige hensyn utover det å overholde de lover og regler som gjelder for 

virksomheten.

Samfunnsansvar kan også sees på som en strategi for å bygge omdømme og forbygge 

omdømmetap. Samfunnsansvaret innebærer bevissthet rundt forhold som sosial

dumping, miljø, menneskerettigheter, etikk, kriser av ulike slag med mer. Det er viktig at 

styringssystemene i virksomheten er bygd opp slik at de sikrer at samfunnsansvaret blir 

ivaretatt.

2.1 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige 

styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre 

som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller 

hverandres kompetanse. KS-Eierforum påpeker at å påta seg et styreverv i et selskap, er 

et personlig verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, kommunen eller 

andre interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig måte sammen med 

resten av styret og ut fra selskapets formål.

Eiers styringsgrep kan være:

 Politiske diskusjoner på bakgrunn av regelmessig orientering om og av selskapene og de 

kommunale foretakene (slik eiermeldingen foreslår).

 Gi konkrete politiske føringer til Harstad kommunes representanter i de operative 

eierorgan.

 Regelmessig evaluering av Harstad kommunes eierinteresser i aksjeselskap og IKS.

 Vurdere virksomhetens behov ved oppnevning av styremedlemmer til kommunale

foretak. 

 Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven bør det vedtektsfestes bruk av

valgkomitè hvor formålet er å sikre sammensetning av styret med kompetanse og i tråd 

med eiers formål med selskapet. Det er eiers ansvar å sikre et styre med nødvendig 

kompetanse til å lede selskapet i tråd med eiers formål. Regelmessig og målbar 

evaluering av styret i kommunale foretak.
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KS-eierforum har stilt opp lister over hvilke krav til kompetanse og egenskaper som bør 

settes til styremedlemmer. Det tilligger eier å gi nødvendig opplæring til 

styremedlemmene.

Ved valg av styremedlemmer til kommunale selskaper vurderes aktuelle kandidaters

kompetanse og egenskaper slik at styrets samlede kompetanse blir så sterk som mulig.

2.1 Selskaps- og forvaltningskontroll

KS Eierforum anbefaler at kommunestyret fastsetter regler for hvilke 

eierstyringsdokumenter som skal sendes kontrollutvalget som grunnlag for forvaltnings-

og selskapskontrollen og at kontrollutvalget er tilstede ved selskapets 

generalforsamling/representantskapsmøte. Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.v. Kommunestyret 

har fått tilsendt fra k-sekretariatet ny forslag til plan for selskapskontroll 2013-2016, se 

vedlegg.

Kontrollutvalget har rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for utøvelse av

kontrollen. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være 

tilstede på det enkelte selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organ (kommunelovens § 80, 3. ledd). Kontrollutvalget skal være representert på 

generalforsamling eller representantskap når årsregnskap og årsberetning behandles i 

selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre selskapskontroll med hjemmel i k. lovens § 

80.

I hht plan skal det foretas eierskapskontroll i følgende selskaper i planperioden:

Grottebadet AS

Hålogaland Kraft AS

Harstad Kulturhus AS

Hålogaland Ressursselskap IKS
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3 Generelle forventninger til selskapene

3.1 Offentlige anskaffelser

Anskaffelser skal skje på en lovlig, effektiv og samfunnstjenlig måte. Manglende 

konkurranseutsetting og dårlige innkjøpsrutiner kan gi grobunn for omtale av 

korrupsjonsliknende karakter, noe som vil være svært dårlig for omdømmet.

Harstad kommune forventer at foretak og selskapene skal:

 Etablere interne kjøreregler og etiske retningslinjer (kommunale foretak følger 

kommunens).

 Gjennomføre jevnlige bruker/markedsundersøkelser.

 Ha et forhold til overholdelse av arbeidsrettigheter, menneskerettigheter korrupsjon og 

ivaretakelse av miljøet som er i tråd med FN-initiativet Global Compact, tilpasset den 

enkelte virksomhet 

 Etablere nødvendige kriseplaner med mediestrategi. Kommunale foretak følger 

kommunens og skal i tillegg utarbeide egen plan for krisehåndtering.

 Selskap som drives etter kommersielle prinsipper og med profitt som formål bør bidra til 

frivillig sektor 

Harstad kommune forventer at foretak og selskap skal:

 Sikre en mest mulig effektiv ressursbruk slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en effektiv og samfunnstjenlig måte

 Konkurranseutsette innkjøp

 skal følge LOA/FOA (kommunale foretak)

 Følge forsyningsforskriften når innkjøp dekkes av Forskrift om innkjøpsregler i 

forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 1.april 2006 

nr. 403.
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3.2 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret, anbefales det at følgende rutiner 

etableres som en del av styrets rammer: 

Styret skal:

 Fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar 

ansvars og oppgavefordeling

 Foreta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid

 Gis jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis

 opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling

 Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver

 Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring

 Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport

Tiltak:

 Styrene oppfordres til å utarbeide årlige handlingsplaner.

 Styrene oppfordres til å foreta egenevaluering.

3.3 Oppnevnelse av vararepresentanter

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 

varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.

Det anbefales at eierorganet løpende vurderer om varamedlemmer skal velges som

personlige eller velges i numerisk rekkefølge. Kommunestyret bør vurdere dette

nærmere.

3.4 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i 
styrene

Det er opp til hvert eierorgan å avgjøre hvilken type kompetanse et styre skal ha. I 

utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir 

vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet. Derfor bør bruken av ledende 

politikere i selskapsstyrene vurderes kritisk. Det anbefales at styrene etablerer faste 

rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.

Med virkning fra 1.1.2011 ble habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven skjerpet, ved 

at det generelle unntaket som knyttet seg til heleide offentlige selskaper ble opphevet. 

Etter forvaltningsloven § 6, 1 ledd bokstav e, jf. § 10 er en tjenestemann eller folkevalgt 

derfor inhabil til å behandle saker hvis hun eller han er leder eller har ledende stilling, 
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eller er medlem av styret eller bedriftsforsamlingen for et selskap som er part i 

saken. Hvorvidt selskapet vil være part i saken må vurderes etter forvaltningsloven § 2. 

Bestemmelsen er ikke til hinder for politisk deltagelse i styrene generelt, men 

habilitetsvurderingen må foretas ved behandling av aktuelle saker.

Styremedlemmer i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 vil ikke være 

regulert av forvaltningsloven § 6 bokstav e, da slike foretak ikke anses å være selskaper. 

3.5 Kjønnsrepresentasjon i styrene

Det bør tilstrebes lik kjønnsrepresentasjon i styrene uavhengig av organisasjonsform.

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder 

tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst 

to tredeler av aksjene i selskapet. For IKS selskaper er det krav om 40 % 

kjønnsrepresentasjon. Eierorganet bør uavhengig av lovkrav tilstrebe balansert 

kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper.

3.6 Godtgjøring til styremedlemmer og registrering i 
styrevervregister

Kommunen bør i forbindelse med eiermelding gjennomføre en prinsipiell diskusjon om

honorar som grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar. Godtgjørelsen bør

reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette

innebærer at selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør 

reflektere ansvaret. Det samme gjelder i forhold til strafferettslig eller økonomisk ansvar. 

Generelt bør styreleder godgjøres særskilt i forhold til styremedlemmene. Det anbefales 

tegnet styreforsikring for alle styremedlemmene i selskaper med begrenset ansvar 

(aksjeselskaper). Forsikringen gjelder det økonomiske, ikke det strafferettslige.

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg 

til styrevervet. Alle som påtar seg styreverv i kommunale selskaper bør registrere 

vervene i styrevervregisteret. Kommunen har ved flere anledninger oppfordret alle til å 

gjøre dette.

Etter aksjeloven er det generalforsamlingen som fastsetter godtgjøring til 

styremedlemmene.

Tiltak:

Det påses at styrets godtgjørelser og revisors godtgjørelse blir fastsatt på

generalforsamlingen i henhold til aksjeloven.
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Generalforsamlingene i kommunens selskaper vurderer nøkternt godtgjørelser ut fra

ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Det bør tilstrebes at det 

ytes faste godtgjørelser til styrets medlemmer.

Selskapene bør vurdere å tegne styrevervforsikring.

Medlemmer av selskapsstyrer oppfordres til å registrere verv i styrevervregisteret

3.7 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter

Selvstendige rettssubjekter bør søke medlemskap i en arbeidsgiver organisasjon. Som

selvstendig selskap står de utenfor det kommunale lønns- og avtaleverket. Uten 

tilknytning vil selskapet ikke ha noe nettverk å forhold seg til ved en eventuell konflikt.

3.8 Etiske retningslinjer

Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske

retningslinjer for selskapsdriften.

Kommunens selskaper er anbefalt å utarbeide etiske retningslinjer for selskapene basert 

på ”Etiske retningslinjer Harstad kommune”.

Tiltak:

 Det påses at kommunens selskaper har utarbeidet etiske retningslinjer.

 Styrets leder har ansvar for at styremedlemmer og daglig leder undertegner

taushetserklæring.

4 Eierskapsformer
Kommunens eierskap er organisert på ulike måter. Formålet med eierskapet bør være 
grunnlag for hvilken organisasjonsform som velges. De ulike organisasjonsformene kan 
kort presenteres som følger:

Aksjeselskap (AS):
Hjemmel: Aksjeloven
Formål: Utviklet for virksomhet med økonomisk formål, det vil si å øke verdiene og 
avkastningen av disse.
Øverste organ: Generalforsamling
Kommunens styringsrett: Aksjeeierne utøver sin styringsrett gjennom vedtak i
generalforsamlingen

Kommunale foretak (KF):
Hjemmel: Kommuneloven, kapittel 11 
Formål: Utviklet primært for virksomhet med forretningsmessig preg eller
næringsvirksomhet. Kan også benyttes for kommunale institusjoner.
Øverste organ: Kommunestyret.
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Kommunens styringsrett: Gjennom kommunestyret som øverste myndighet. Rådmannen 
har uttalerett før styrebehandling i saker som etter vedtektene skal godkjennes av
kommunestyret, og kan stoppe iverksettelsen av vedtak og kreve saker lagt fram for 
kommunestyret.

Interkommunalt selskap (IKS):
Hjemmel: Lov om interkommunale selskap.
Formål: Utviklet primært for virksomhet med forretningsmessig preg eller
næringsvirksomhet
Øverste organ: Representantskapet.
Kommunens styringsrett: Det enkelte kommunestyre har instruksjonsrett
overfor sine egne medlemmer i representantskapet

I tillegg har kommunen en rolle i forhold til stiftelser, se vedlegg.
Kommunen har også en del interkommunale samarbeid. Disse er organisert på ulike 
måter. De interkommunale samarbeidene er ikke del av denne eierskapsmeldingen.  

4.1 Aksjeselskap

Begrenset ansvar for deltakerne

Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på 100.000 kroner og må til enhver tid ha 

en forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne ikke er 

ansvarlig for selskapets forpliktelser med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen 

side rår ikke eierne fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker aksjeeierne å trekke 

ut midler av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven for utdeling av 

utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløsning av selskapet.

Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. I 

generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre 

generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig 

leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret.

Styret samlet er øverste forvaltingsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder

Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnete ansvaret for 

forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og 

innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av 

aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av 

selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret 

har gitt.
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Sentrale begreper, økonomiske nøkkeltall

Egenkapitalandel er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften. Egenkapitalen 

sees i forhold til totalkapitalen, som er selskapets balansesum (sum gjeld og 

egenkapital). Er egenkapitalandelen negativ innebærer dette at hele aksjekapitalen er 

tapt og selskapet opererer med negativ egenkapital.

Driftsresultat, forskjellen mellom driftsinntekter og driftskostnader. Driftsresultatet angir 

resultatet før renter, ekstraordinære poster og skatt. Driftsresultat er resultatet av 

driftsaktivitetene. Posten kommer etter driftsinntekter og driftskostnader og er dermed 

uavhengig av de finansielle og ekstraordinære postene. Dette gjør det til et godt 

sammenligningstall.

4.1.1 Hålogaland Kraft AS

Hålogaland Kraft AS

Org nr 912 432 181

Formål Selskapets formål er å produsere, 
transportere og omsette elektrisk 
energi samt utføre andre 
oppgaver som står i forbindelse 
med dette, herunder deltakelse i 
andre selskap. Selskapet kan 
utføre oppdrag for andre selskap 
der selskapet har kompetanse. 

Etablert 10.07.1970

Aksjekapital Kr. 700.000

Eierandel 48,57 %

Eierandel 
Resultat 

(tusen kr) EK andel

2011 2012 2011 2012

Morselskap Hålogaland Kraft AS 51054 51

Niingen Kraftlag AS 56,26 9083 2804 37 43

Datterselskaper Hålogaland IKT AS 100 1729 746 51 45

Hålogaland Kraftproduksjon AS 100 -7 -8 100 100

Hålogaland Energi AS 100 -7 -7 100 100

Hålogaland Kraftnett AS 100 -7 -7 100 100

Hålogaland Kraft AS (HLK) har størstedelen av sin virksomhet innen nett. I tillegg eier 

HLK 49 % av Narvik Energinett. Nettvirksomheten er monopolvirksomhet. Myndighetene 

regulerer selskapet gjennom konsesjoner og en inntektsrammemodell. 
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Selskapet har relativt lav egenproduksjon, men har indirekte eierandeler av en viss 

størrelse/verdi i datterselskapet Niingen Kraftlag AS og Nordkraft AS. All egenprodusert 

kraft selges til kraftbørsen.

Marked – salg av strøm – drives som en marginforetning. Det vil si at all strøm som 

selges til sluttbrukerne kjøpes på kraftbørsen. HLKs fortjeneste er marginen mellom det 

de betaler for strømmen på kraftbørsen og den pris de oppnår hos sluttbrukerne. 

I tillegg til nett, produksjon og marked har HLK de siste årene gjort betydelige 

investeringer i bredbånd, og opprettet Hålogland IKT AS. Investeringene i bredbånd har 

ikke vært god forretning.  

Kraftbransjen har hatt et dårlig år i 2012 på grunn av lave kraftpriser. Det ventes derfor 

svake resultater og lave utbetalinger av utbytte i 2013.

Trenden er at kraftselskapene nå konsentrer satsingen sin innenfor de tradisjonelle 

kjerneområdene nett og produksjon, og selger seg ut av fibernett og mer finansielt 

motiverte investeringer. Fibernett for bredbånd har visst seg ikke å være god forretning 

for mange kraftselskaper. Andre satsinger utenfor kjerneområdene har for flere selskaper 

gitt til dels store tap. Samtidig har det ført til at kapital og oppmerksomhet i stor grad er 

blitt forskjøvet fra kjernevirksomhet til andre områder.

Et eiermøte medio des. 2012 i HLK, satte ned et strategiutvalg. Utvalget har bestått av 

representanter fra eierne, styret (inklusive ansatte representant) og ledende ansatte. 

Utgangspunktet for arbeidet var at pålagte, nødvendige og strategisk interessante 

investeringer innen nettvirksomhet og kraftproduksjon er av en slik størrelse at 

prioriteringer er nødvendig. Dette da selskapets økonomiske løfteevne ikke gjør det mulig 

å satse på alt samtidig. 

Strategiutvalgets hovedkonklusjon er at selskapet først og fremst må prioritere 

nettvirksomhet og produksjon i årene som kommer.  Innstillingen fra Strategiutvalget 

legges frem for Styret som bidrag til HLK sin strategiprosess.

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i HLK:

 Bidra til å videreutvikle selskapet som et regionalt kraftselskap. 

 Selskapet bør ha som siktemål å videreutvikle de verdier som ligger i selskapet slik at de i et 

langsiktig perspektiv gir størst mulig avkastning for eierne

 HLK bør primært konsentrere seg om kjerneaktivitetene, det vil si å videreutvikle sin 

posisjon som regionens største og mest kompetente aktør innen nettvirksomhet og øke 

andelen egenprodusert kraft 

 HLK har et særlig ansvar for å sikre at strømnettet og tilhørende infrastruktur holder en 

tilfredsstillende standard

 Ha et tilstrekkelig beredskapsnivå basert på gjennomført ROS analyse
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4.1.2 INKO Industri og kompetansesenter AS

Org.nr 928 731 022 

Formål Selskapets formål er gjennom produksjon, salg og andre 

oppgaver, å være et virkemiddel til å gi yrkeshemmede i 

Harstad-området yrkesmessig attføring eller sysselsetting 

over lengre tid. Som attføringstiltak skal selskapet gi 

yrkeshemmede tilbud om planmessig arbeidstrening, 

kvalifisering og sosialmedisinsk bistand, med sikte på 

arbeid i det ordinære arbeidsliv. Selskapet skal også gi 

tilbud om varig sysselsetting til yrkeshemmede som har 

mindre muligheter til å få fast arbeid i det ordinære 

arbeidsmarkedet.

Etablert 14.07.1964

Forretningskontor Storgata 19, 9405 Harstad

Aksjekapital Kr 906 250,-

Eierandel 38,54%

Datterselskaper Navn         (2011-tall) AS-kap Driftsres EK-andel

Inko Regnskap As 100’ 167’ 36,6%

Mølla-Eiendom AS 100’ 35’ -8,8%

Rammer Vedtektene for selskapet

Generalforsamlingen Etter aksjeloven

Økonomiske nøkkeltall 

og eventuelt 

driftstilskudd

2008 2009 2010 * 2011

Driftsresultat -88 2 572 468 -1 492

Langsiktig gjeld 0 0 0 7 783

EK andel 82 % 82 % 80 % 57 %

*Trastad Produkter AS og Vekst Harstad AS fusjonert inn i 

Inko AS

Nettadresse http://www.inkoas.no/

I 2011 ble Trastad produkter AS og Vekst Harstad AS fusjonert inn i Inko AS.

Harstad kommune gir følgende tilskudd til Inko AS som følger:

 Vekst/Hasvo kr 2.091.000,-

 Vekst/Trastad produkter kr 390.000,-

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i Inko AS:

 Videreutvikle virksomheten innenfor rammen av formålet med selskapet
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4.1.3 Grottebadet AS

Org.nr 979 338 376

Formål Eie og drive Grottebadet, et underjordisk badeland i 

Harstad, samt alt som naturlig står i forbindelse med 

dette.

Etablert 24.04.2000

Forretningskontor Harstad

Aksjekapital kr 15 040 000,-

Eierandel 100% eid av Harstad Kommune

Rammer Vedtektene for selskapet

Generalforsamlingen Etter aksjeloven

Økonomiske nøkkeltall 

og eventuelt 

driftstilskudd

Driftsres (11): 5 041 900

Egenkapitalandel: 3,5%

Nettadresse www.grottebadet.no

Harstad kommune gir tilskudd, kjøper tjenester og har stilt garanti for Grottebadet AS 

som følger:

Årlig tilskudd:

 Kapitaltilskudd kr 3.398.000,- (ingen avtale)

Årlig tjenestekjøp (skolesvømming):

 Leie av konkurransebasseng nto kr 1.000.000,- (langsiktig avtale)

 Leie av tilfluktsrom nto kr 500.000,- (langsiktig avtale)

 Skolesvømming nto kr 2.360.520,- (ut fra anslått kommunal deflator)

Garantiansvar:K-09/126, Pr 31/12-2012 kr 74.834.820,- (utløper jan 2047)

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i Grottebadet:

 Videreutvikle virksomheten innenfor rammen av formålet med selskapet

 Bedre attraktiviteten og driftsøkonomien til Grottebadet ytterligere, slik at det 

kommunale tilskuddet over tid kan reduseres
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4.1.4 Kunnskapsparken Nord AS

Org.nr 986 954 848

Formål Det overordnede formål for Kunnskapsparken Nord AS er å bidra 

til utvikling av vekstkraftige bedrifter ved å støtte personer og 

bedrifter i arbeidet med å utvikle forretningsideer med 

kommersielt potensial. Kunnskapsparken Nord AS skal være en 

sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom 

næringsliv, forskningsmiljø og offentlige virksomheter.

Hovedvirksomheten vil være drift av en regional industri-

inkubator rettet mot utvikling av nordnorske leverandørbedrifter 

til petroleumssektoren, men selskapet skal også bidra til 

innovasjon og kompetanseutvikling over et bredere felt. 

Oppgavene omfatter rådgiving og tilrettelegging for bedrifter og 

nyetablerere, samt utleie av lokaler. Selskapet kan i realiseringen 

av sitt formål investere og delta i andre selskaper hvis formål 

sammenfaller med dette. Virksomheten skal fortrinnsvis være 

rettet mot Nord-Norge.

Etablert 16.12.2004

Forretningskontor Harstad

Aksjekapital Kr 17.610.000,-

Eierandel 2,02 % (356 aksjer av totalt 17610)

Datterselskap Kunnskapsparkens Kapitalfond AS

Rammer Vedtektene for selskapet

Generalforsamlingen Etter aksjeloven

Økonomiske nøkkeltall og 

eventuelt driftstilskudd

                            2008    2009    2010   2011     2012   

Driftsresultat        +122’    -24’     + 29’    -585’    -703’

Årsresultat           + 636’  +336’   -2.183’  +9’      - 79’

Langsiktig gjeld         0        0          0          0          0

Egenkapitalandel    82.7% 78.8% 72.8%   72.2%  70.7%

Nettadresse www.kupa.no
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4.1.5 Harstad kulturhus AS

Org.nr 965 864 792

Formål Selskapets formål er å forestå og være ansvarlig for drift 

av kulturdelen i Harstad Kulturhus, og bistå Sameiet i 

Harstad Kulturhus i vedlikehold og drift av 

bygningsmessige og tekniske anlegg.

Etablert 31.07.1992

Forretningskontor Harstad

Aksjekapital Kr 1 300 000,-

Eierandel 100%

Rammer Vedtektene for selskapet

Generalforsamlingen Etter aksjeloven.

Ordføreren valgt av kommunestyret i k-sak nr 73 den 

18.06.2009

Økonomiske nøkkeltall og 

eventuelt driftstilskudd fra 

kommunen

                          08       09       10       11       

Driftsres:           254’   -330’      -8’     542’

EK%:              48,1%   45,6% 46,1%    33%

L.Gjeld:                0’         0’        0’   2 017’

Driftstilskudd   2 053’   2 053’ 2 053’  2 053’ 

Vedl.tilskudd      225’      366’    366’     366’

Tilskudd galleri       0’         0’    250’     606’

Tilskudd kino          0’         0’       0’     205’

Nettadresse www.harstadkulturhus.no

Harstad kommune gir tilskudd og har stilt garanti for Harstad kulturhus AS som følger:

Årlig tilskudd:

 Driftstilskudd kr 2.092.000,-

 Vedlikeholdstilskudd kr 373.000,-

 Digitalisering Kino kr 396.000,- (nedtrappes noen tusen hvert år og varer til 2016)

Garantiansvar:

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i Kunnskapsparken:

 Videreutvikle virksomheten innenfor rammen av formålet med selskapet
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 K/11-20, Pr 31/12-2012 kr 1.700.000,- (utløper juli 2016)

4.1.6 Destinasjon Harstad

Org.nr 953341573

Formål Selskapets formål er Utvikle og selge Harstad og omland 

som kultur-, turist-, kongress-, messe- og 

arrangementsted.

Etablert 1989

Forretningskontor Harstad

Aksjekapital 675.860

Eierandel 54,10 %

Rammer Vedtektene for selskapet

Generalforsamlingen Avholdes 18.april 2013

Økonomiske nøkkeltall og 

eventuelt driftstilskudd fra 

kommunen

                                      11                   12

Driftsres:                    683.000  /   574.567

Egenkapitalandel%:     -11,5%   /   26,16%          

Langsiktig gjeld:          791.000  /  676.504    

Driftstilskudd:             800.000  /  800.000

Nettadresse www.destinationharstad.no

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i Harstad kulturhus:

 Videreutvikle virksomheten innenfor rammen av formålet med selskapet

 Bedre attraktiviteten og driftsøkonomien til Kulturhuset ytterligere, slik at det 

kommunale tilskuddet over tid kan reduseres

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i Destinasjon Harstad (DH)

Harstad kommune forventer at selskapet driver best mulig for å oppfylle formålet med 

selskapet. Dette i et tett samarbeid med næringsaktører og kommunen som eier.

Et viktig suksesskriterium er hvordan reiselivsnæringen utvikler seg og om næringen oppfatter 

selskapet som en positiv bidragsyter.

Harstad kommune forventer at selskapet har en tett dialog med kommunen om utvikling av 

helhetlig struktur for Destinasjonsselskapene.
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4.2 Interkommunale selskaper (IKS)

Deltakelse er begrenset, men ansvaret er ubegrenset

Interkommunale selskap (IKS) etter IKS-loven er selvstendige rettssubjekt som rettslig 

og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Det må være flere deltakere i selskapet, 

og kun kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper kan delta i et 

IKS. Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede 

forpliktelser. Dette skiller det interkommunale selskapet fra aksjeselskap, hvor 

deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandel utgjøre selskapets 

samlede forpliktelser.

Eierskapet utøves gjennom representantskapet

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes 

organ, mens forvaltning av selskapet tilligger styret og daglig leder som i andre selskap. 

Deltakerkommunene utøver eierskap gjennom sine valgte medlemmer i 

representantskapet. Det er derfor viktig med dialog mellom kommunen og Harstad 

kommunes valgte representanter i representantskapet, og at denne dialogen skjer på et 

grunnlag som er forankret i kommunestyret. Med unntak av de ansattvalgte 

styrerepresentanter velges styret av representantskapet. Styret forvalter selskapet på 

vegne av deltakerkommunen. Denne forvaltningsmyndigheten må utøves innenfor 

rammen av selskapets formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett som vedtas av 

representantskapet.

4.2.1 Hålogaland Ressursselskap IKS

Org.nr 959 019 126

Formål Selskapet skal, enten ved direktetildeling, i egenregi eller gjennom 

administrasjon av anbud, sørge for miljøvennlig og kostnadseffektiv 

transport, mottak og behandling av husholdningsavfall fra 

eierkommunene. Selskapet skal ikke drive erverv på lovpålagte tjenester. 

Den enkelte eierkommune kan gjøre unntak for innsamling av 

husholdningsavfall.

Selskapet skal, gjennom datterselskaper og eierskap i andre selskaper 

samt eiendommer og utvalgte driftsmidler, på forretningsmessig grunnlag, 

være aktiv utøver innenfor det konkurrranseutsatte avfallsmarkedet i 

Nord-Norge og på Nordkalotten der hvor dette gir klare synergieffekter 

med kjernevirksomheten nevnt i denne paragrafs første ledd.

Selskapet skal være kompetanseorgan for eierne i avfalls- og 

miljøspørsmål, herunder sørge for tilstrekkelig informasjon til kommunene 

og dets innbyggere om avfallsordningene.

Selskapet skal gi råd ved, bistå i, eller utføre planlegging, bestilling og 

administrasjon av tjeneste- og vareinnkjøp innenfor tjenesteområdet etter 
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oppdrag fra den enkelte kommune.

Etablert 01.03.1990

Deltakere Kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, 

Skånland, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord og Ibestad.

Forretning

skontor

Narvik

Rammer Selskapsavtalen 

Represent

antskap

Repr fra de 11 eierkommunene

Valg av 

styret

8 herav 2 fra Harstad kommune

Eier- og 

ansvarsan

del

28,57%

Dattersels

kaper 2011-tall

AK/sels

k.kap

Eiera

ndel

Egenk

apital

Ek-

andel

Driftsr

es Res

HRS IKS

16 487 

887

24 701 

664 31 %

3 331 

102

1 732 

357

HRS Miljø AS

270 

000

100 

%

15 906 

937 46 %

6 712 

559

3 887 

593

HRS Husholdning 

AS

500 

000

100 

%

6 415 

776 30 %

3 125 

225

2 465 

071

HRS Metallco AS

7 739 

000 50 %

13 835 

325 49 %

3 853 

863

2 774 

638

HRS Elektroretur 

AS

2 775 

000 51 %

5 380 

541 56 %

1 663 

201

1 147 

370

HRS Metallco 

Eiendom Tromsø AS

357 

977 50 %

357 

977 7 % 6 763

-73 

905

Harstad 

Gjenvinning AS

2 000 

000

100 

%

1 218 

981 31 %

1 574 

873

1 128 

704

HRS konsern

16 487 

887

56 546 

200 35 %

20 726 

816

13 306 

301

Økonomisk

e 

nøkkeltall 

og 

eventuelt 

driftstilsku

dd

Driftsres HRS IKS: 1,732 mill kr

Egenkapitalandel: 31 %

Driftres HRS konsern: 13,306 mill kr

Egenkapitalandel: 35 %

Nettadress

e:

http://www.hrs.no/
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HRS ble i sin tid opprettet for å ta seg av husholdningsavfallet i deltakerkommunene. 

Virksomheten til HRS er todelt. Kommunene har monopol på husholdningsavfall, mens 

det er konkurranse om næringsavfallet.

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å samle inn og behandle avfallet fra 

husholdningene. 

Når det gjelder avfallet fra næringsvirksomhet konkurrerer HRS med andre offentlige og 

private avfallsselskaper, her finnes flere store aktører som opererer over det meste av 

landet.

Inntil for få år siden havnet mesteparten av avfallet på deponier. I dag er det strenge 

regler for hva som kan deponeres og bare en liten andel havner på "fyllinga". 

Mesteparten av avfallet materialgjenvinnes til nye råvarer eller energiutnyttes i avanserte 

avfallsforbrenningsanlegg.

Regelverket i forhold til å skille monopolvirksomheten fra den markedsbaserte 

virksomheten ventes å bli skjerpet. Dette for å unngå kryss subsidiering.  

Harstad kommune kjøper tjenester og har stilt garanti for HRS AS som følger:

Årlig tjenestekjøp:

 Netto 13.656.025,11 (regnskap 2012)

Garantiansvar:

 K 28/91, pr 31/12-2012 kr 588.783,- (utløper jan 2015)

 pr 31/12-2012 kr 1.334.787,- (utløper feb 2020)

 pr 31/12-2012 kr 2.294.002,- (utløper feb 2023)

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i HRS:

 Videreutvikle virksomheten innenfor rammen av formålet med selskapet og i tråd med 

vedtak i gjeldende kommunal virksomhetsplan (VHP).
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4.2.2 KomRev Nord IKS

Org.nr 986 574 689

Formål KomRev NORD IKS:

o Skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for 

deltakerne

o Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgiving for 

deltakerne

o Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgiving for andre 

selskaper, kommuner m.v

Etablert 01.01.2004

Deltakere 26 kommuner og Troms fylkeskommune pr 01.01.2013

Forretningskontor Harstad kommune

Rammer Selskapsavtalen av 01.01.2008, vedtatt 20.12.07 i k-sak 

nr 198 og justert av representantskapet, sak 6, 27.04.10

Representantskap 30 representanter, herav 2 fra Harstad kommune

Valg av styret 6 medlemmer, (5 av repr.skapet + 3 varamedl og 1 av og 

blant ansatte inkl personlig vara)

Eier- og ansvarsandel 10,01 %

Økonomiske nøkkeltall 

og andre forhold

Netto Driftsres (2012): 3065’

Egenkapitalandel i % = (Sum egenkapital * 100) / Sum 

egenkapital og gjeld (2012): 2,9 %

Egenkapitalinnskudd kr 456.748,- pr 31.12.2012

Kjøp av revisjonstjenester fra Harstad kommune 

kr 2.206.000,- (2012)

Nettadresse www.komrevnord.no

Virksomheten til KomRev NORD IKS reguleres av selskapsavtalen.

Representantskapet kan fatte vedtak om kurante endringer av selskapsavtalen, jamfør 

Lov om interkommunale selskaper § 4.

18 kommuner i Troms samt Troms fylkeskommune opprettet den 1. januar 2004 en 

felles revisjonsenhet. Fire av de fem distriktsrevisjonene i Troms og fylkeskommunens 

revisjonsenhet ble virksomhetsoverdratt til selskapet. Det ble inngått en 

samarbeidsavtale mellom kommunene og fylkeskommunen som regulerer forholdet 

mellom deltakerne og selskapet. I ettertid har 6 kommuner i Ofoten og 3 kommuner i 

Vesterålen sluttet seg til selskapet samtidig med at Bjarkøy kommune i sin tid gikk ut. 

Selskapet har for øyeblikket 26 kommuner samt Troms fylkeskommune som eiere.  
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Hver av deltakerkommunene og fylkeskommunen har inngått likelydende avtaler om 

revisjonstjenester fra selskapet. Avtalene spesifiserer omfanget av tjenesteleveransen, 

utgiftsdekning, samt regler for oppsigelse av tjenesteavtalen.

Eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond på 

4,56 MNOK. Harstad kommunes andel av dette utgjør 26,3 %.

KomRev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold 

til kommunelovens kapitel 12 samt forskrift om revisjon og kontrollutvalg i kommuner-

/fylkeskommunen. Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon samt andre 

oppdrag som KomRev NORD IKS kan utføre i henhold til gjeldende lover/forskrifter. 

KomRev NORD IKS har ikke datterselskap eller tilknyttede selskaper. 

Harstad kommune betaler for tjenester i henhold til tjenesteavtalen. Avtalen regulerer 

tjenestekjøpet til en fast pris som årlig inflasjonsjusteres med kommunal deflator.

Eierkommuner er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar i henhold til 

eierandel. 

Rammen for selskapets låneopptak er begrenset oppad til 7 MNOK, jf selskapsavtalens § 

15. Selskapet har ikke pr dato ikke lånegjeld. Opparbeidelse av lånegjeld må vedtas av 

representantskapet.

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 29, kan utdeling av selskapets midler 

besluttes av representantskapet etter forslag fra styret, eller med styrets samtykke, etter 

at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt.

Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning, og saker hvor vedtektene eller 

loven krever det, fremmes for kommunestyret. Selskapet rapporterer årlig til kommunen 

ved kontrollutvalg, ordfører og rådmann om selskapets stilling. 

Ansvars- og oppgavefordelingen knyttet til tjenestene som selskapet utfører, er regulert 

av kommuneloven med tilhørende forskrifter. Kommunestyret vedtar planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroller, mens kontrollutvalget har bestillerfunksjonen. 

Revisjonen orienterer kontrollutvalget jevnlig om planer, status og resultat av arbeidet. 

Resultatene av selskapskontroller og forvaltningsrevisjon fremmes for kommunestyret 

etter innstilling fra kontrollutvalget som fatter endelig vedtak, herunder oppfølgingstiltak.
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Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i KomRev Nord IKS:

Kommunen er medeier i KomRev NORD, fordi kommunen skal

 ha et uavhengig tilsynsorgan i forhold til kommunens egen virksomhet, dens 
leverandører og samfunnet for øvrig

 ha innsyn i kvaliteten på det arbeidet som utføres

 ha kontroll og innflytelse over kostnadsutviklingen for revisjonstjenesten

 ha sikkerhet for at selskapet leverer tjenester basert på tilstrekkelig kommunekunnskap

 være en regional utviklingsaktør som bidrar til at kommunene i regionen sikres et 
regionalt/lokalt kompetansetilbud basert på nærhet, kunnskap, leveringsdyktighet, 
uavhengighet og kvalitet

Harstad kommune forventer at selskapet

 bidrar til å sikre offentlighetens tillit til kommunen 

 har nærhet til kommunens virksomhet

 drives kostnadseffektivt 
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4.2.3 K-sekretariatet IKS

Org.nr 988 064 920

Formål Skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i 

naturlig forbindelse

Etablert 15. november 2004

Deltakere 22 kommuner og Troms fylkeskommune

Forretningskontor Fylkeshuset i Troms

Rammer

Representantskap Jan Fjellstad (for Harstad kommune)

Valg av styret Mai Britt Lindstrøm (leder), Harstad

Jens-Olav Løvlid (nestleder), Balsfjord

Kristin Stang Meløe (medlem), Tromsø

Eier- og ansvarsandel Harstad kommune: 10,5 %

Økonomiske nøkkeltall og 

andre forhold

Jf. vedlagte årsregnskap for 2012

Nettadresse Ikke etablert, men står på planen

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet i K-Sekretariatet IKS:

Vi er medeier i K-Sekretariatet fordi kommunen skal

 ha et uavhengig sekretariat for kontrollutvalget 

 ha innsyn i kvaliteten på det arbeidet som utføres

 ha kontroll og innflytelse over kostnadsutviklingen for sekretariatet

 ha sikkerhet for at selskapet leverer tjenester basert på tilstrekkelig kommunekunnskap

 være en regional utviklingsaktør som bidrar til at kommunene i regionen sikres et 
regionalt/lokalt kompetansetilbud basert på nærhet, kunnskap, leveringsdyktighet, 
uavhengighet og kvalitet

Harstad kommune forventer at selskapet

 bidrar til å sikre offentlighetens tillit til kommunen 

 har nærhet til kommunens virksomhet

 drives kostnadseffektivt og i økonomisk balanse
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4.3 Kommunale foretak (KF)

Del av kommunen som rettssubjekt

Et kommunalt foretak er en del av kommunen og er derfor ikke noe eget selskap. De 

rettslige rammene rundt kommunale foretak er hjemlet i kommuneloven kap. 11. At 

virksomheten er en del av kommunen som juridisk person innebærer bl.a. at den ikke 

selv kan ha rettighet og plikter. Det vil si at kommunen er part i foretakets avtaler og 

hefter økonomisk og juridisk for eventuelle forpliktelser virksomheten pådrar seg. De 

ansatte i foretaket er ansatt i kommunen. Kommunestyret er foretakets øverste organ 

som vedtar vedtektene for foretaket. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Med 

forbehold for de ansattes valgte styremedlemmer skal kommunestyret selv velge 

styremedlemmene etter reglene om forholdstalls- og flertallsvalg i kommuneloven.

Kommunestyret fastsetter selv godtgjøringen til styret i foretaket.

Ikke underlagt rådmannens instruksjons- og omgjøringsrett

Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens øvrige 

administrasjon. Daglig leder er underordnet styret og ikke rådmannen. Unntaket fra 

hovedregelen om at rådmannen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, er 

at rådmannen kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til 

kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Rådmannen videre rett til å uttale seg 

i saker som er av en slik art at de endelig skal vedtas av kommunestyret.

Formålet må være utfyllende for styrets handlingsrom

Gjennom formålsparagrafen i foretakets vedtekter fastsetter kommunestyret også 

rammene for styrets myndighetsområde og fastsetter dermed den selvstendige 

myndighet foretakets organer har i forhold til kommunens øvrige organer. Det er derfor 

viktig å legge arbeid i beskrivelsen av formålet med foretaket.
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4.3.1 Harstad Havn KF

Formål: Harstad Havn KF er Harstad kommunes havnefaglige organ, og skal 

ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Harstad 

kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser 

gitt i medhold av denne. 

Harstad Havn KF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre 

tilsyn med trafikken i Harstad kommunes havnedistrikt og forvalte 

Harstad havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med 

sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og 

kommunen.

For å opprettholde og videreutvikle havnas trafikkgrunnlag, kan 

Harstad Havn KF engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette 

er fordelaktig og hensiktsmessig for Harstad kommunes 

havnevirksomhet.

Etablert: 2003

Rammer: Fastsatt i vedtekter godkjent av Harstad kommunestyre i møte den 

03.07.03 som sak 84/2003.

Styrets sammensetning: Harstad havnestyre har ordinært 9 medlemmer med personlige 

varamedlemmer.

Til Harstad havnestyre velger Harstad kommunestyre selv 5 

medlemmer med personlige varamedlemmer. To politisk valgte 

medlemmer bør være representert i kommunestyret og en av disse 

bør også være representert i Formannskapet, vara for disse 

medlemmer må også være representert i kommunestyret. 

Havnestyret skal ha en leder og nestleder som velges av Harstad 

kommunestyre.

Etter forslag fra landsomfattende brukerorganisasjoner eller grupper 

av slike, skal Harstad kommunestyre selv velge 2 

havnestyremedlemmer med personlig varamedlem som skal 

representere havnebrukernes interesser i havnestyret. Harstad 

kommunestyre bestemmer selv hvilke brukerorganisasjoner eller 

grupper av slike som skal være representert i havnestyret. Harstad 

kommunestyre har plikt til å foreta valg av brukerrepresentanter til 

havnestyret blant de kandidater som er foreslått av 

brukerorganisasjoner eller grupper av slike.

Som bestemt i forskrift om sammensetning og myndighet for Harstad 

havnestyre, fastsatt av Fiskeridepartementet den 8. oktober 1997 i 

medhold av havne og farvannsloven §12, første ledd og §17, sjette 

ledd, skal Harstad havnestyre også bestå av:

o Et medlem med varamedlem som utpekes av Troms 
fylkeskommune 

o Et medlem med varamedlem som utpekes av 
Forsvarsdepartementet eller den det bemyndiger 

Til havnestyret skal havnas ansatte velge et medlem med personlig 

varamedlem. 
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Styrets møter: Havnestyret sammenkalles til møte av havnestyrets leder når denne 

finner det påkrevet. Medlemmer av havnestyret eller havnesjefen kan 

kreve at havnestyret innkalles til møte.

Innkalling til møte i havnestyret sendes normalt skriftlig med minst 

seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og 

saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen. 

Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder, eller i dennes fravær 

av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt 

møteleder.

Om havnestyret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer annerledes, har 

havnesjefen både rett og plikt til å møte på havnestyrets møter, og til

å uttale seg i saker havnestyret har til behandling. 

Harstad kommunes ordfører, rådmann og politimester har møte-, tale-

og forslagsrett i havnens møter. Etter havnestyrets nærmere 

bestemmelse kan også andre, gis møte- og talerett ved havnestyrets 

møter.

De ansattes representant har ikke rett til å delta i havnestyrets 

behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 

forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 

arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. De 

ansattes representant har heller ikke rett til å delta i behandlingen av 

saker som gjelder havnestyrets enkeltvedtak eller fastsettelse av 

kommunale forskrifter, jf forvaltningsloven § 2.

Harstad havnestyres møter avholdes for åpne dører. Havnestyrets 

møter skal holdes for lukkede dører dersom det behandles saker 

underlagt lovbestemt taushetsplikt. Personalsaker skal alltid 

behandles for lukkede dører. 

Godtgjørelser for møter m.v. til medlemmer av styret for avholdte 

styremøter utbetales i henhold til gjeldende satser i kommunalt 

reglement vedtatt av kommunestyret selv.

Økonomiske rammer: Fastsettes i årsbudsjett og økonomiplan som årlig vedtas av Harstad 

kommunestyre.

2012 2011 2010 2009

Brutto driftsresultat 5 432 682 4 923 850 2 562 254 232 459

Netto driftsresultat 3 262 170 2 811 807 1 197 427 -797 559

Langsiktig lånegjeld 37 208 317 40 541 781 37 600 505 38 728 169

Langsiktig gjeld 47 713 550 49 426 456 45 413 411 45 934 424

EK-andel 42,75 38,53 38,28 40,29
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EK-andel = Sum Egenkapital (EK) x 100

Sum EK og Gjeld

5 Kommunestyrets strategier for eierstyring og 
forventninger til selskapene

Det er viktig med klarhet i hvordan kommunens eierstyring skal foregå. Følgende legges 

til grunn:

5.1 De valgte representantenes roller

a. De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv
deltakelse i selskapenes eierorgan. 
Der hvor ikke annet er bestemt/andre valgt er ordføreren kommunens 
representant i representantskap/generalforsamling. Der hvor ordføreren er 
kommunens representant kan denne gjennom fullmakt la seg representere av 
varaordfører, andre politikere og rådmannen, eller av andre i administrasjonen i 
forståelse med rådmannen.

b. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med 
eiernes styreinstruks / eierkrav, vedtekter, lovgrunnlag samt denne 
eierskapsmeldingen.

c. Der det er mer enn 1 representant valgt av Harstad kommunestyre skal det 
utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvaret for koordinering i forkant av 
eiermøter i selskapet. Kommunen opptrer med en stemme. Representant må
stemme likt.

d. I enkeltsaker av prinsipiell og stor betydning skal kommunens representanter 
drøfte disse med ordfører og rådmann. Saken kan forelegges kommunestyret 
og/eller formannskapet. Formannskap/kommunestyre kan da instruere 
representantene.

5.2 Avklaringer i forkant av møter i selskapene

Før møter i selskapene kan / skal de valgte representantene fra Harstad kommune kunne 
drøfte spørsmål med kommunens politiske og administrative ledelse. Dette gjelder 
generelt og i saker av uvanlig art eller stor betydning. Ordfører og rådmann i fellesskap 
har ansvar for å stille som drøftingspart, og gi eventuelle avklaringer med utgangspunkt i 
kommunens eierskapsmelding. Initiativ til drøfting skal primært komme fra kommunens 

Harstad kommune har følgende strategi for eierskapet 

Harstad kommune forventer at Harstad Havn driver best mulig i tråd med egne vedtekter for å 

oppfylle formålet med foretaket. Dette i et tett samarbeid kommunen som eier.

Harstad kommune forventer at Harstad Havn driver innen egne økonomiske rammer og ikke 

belaster kommunens driftsbudsjetter.
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representanter i virksomheten, men kan også komme fra ordfører eller rådmann. 
Ordfører kan i slike saker rådføre seg med gruppelederne.
Saker kan også etter bokstav d i punkt 1 ovenfor bringes inn for drøfting/behandling i 
formannskap/kommunestyre. 

5.3 Rapportering og utvikling av eierskapsmeldingen

Rådmannen plikter en gang pr. år, fortrinnsvis i mars/april, å legge fremme sak om 
eierskapsmelding. Endringer og tiltak i forhold til enkeltselskaper behandles/orienteres 
om i dette møtet.

I denne sammenheng bør vektlegges:

 Har kommunen en tydelig eierstrategi?
 Stemmer eierstrategien med dagens formål?
 Hva er fornuftig tilpasning/satsing innenfor dagens formål?
 Har kommunens engasjement fortsatt gyldighet?
 Er selskapets drift i samsvar med selskapets formål?
 Hvordan er selskapets økonomiske stilling m.v.?

o utviklingen i selskapene generelt og i forhold til nøkkeltall spesielt
o risiko
o fremtidsutsikter
o behov/ønske om mulige endringer og tiltak
o lederlønnsnivå
o sykefravær

Eierskapsmeldingen bør være tydelig på de punkter hvor det åpenbart er eller kan være 

utfordringer. Det vil si at det ikke er nødvendig med sumeriske vurderinger av forhold 

hvor slike utfordringer ikke er identifisert.

5.4 Administrativ støtte og koordinering

Rådmannen bistår de folkevalgte representantene, ordføreren og formannskapet/ 
kommunestyret på følgende måte:

a. Oversikt over selskapene med tilhørende vedtekter, selskapsavtaler, 
tjenesteavtaler og lovverk holdes løpende ajour

b. Rådmannen etablerer fast kontaktrutine med administrasjonen i de øvrige
eierkommunene, med vekt på selskaper av stor betydning for kommunen

c. Administrativ sekretariatsfunksjon hos rådmannen skal yte bistand til de valgte
representantene og bistå ordfører og rådmann faglig i forbindelse med
forhåndsavklaringer

d. Rådmannen, eller representant for denne, kan møte i 
generalforsamling/representantskap og eiermøter som rådgiver for 
ordfører/kommunens representant(er)

e. Prinsipper som gjelder hele kommunens eierstrategi fremmes en gang i året til
Kommunestyret, fortrinnsvis i mars/april

5.5 Valg av styremedlemmer til kommunale selskaper

Det innføres som prinsipp at det alltid velges valgkomitè ved valg av styremedlemmer til 

kommunale selskaper. Om nødvendig foretas endringer i vedtektene.

5.6 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte

Det bør legges til rette for særskilt opplæring av eierrepresentanter i selskapsorganer.
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5.7 Selskapers vedtekter

Selskapene må sette i gang et arbeid med gjennomgang av selskapenes vedtekter med

tanke på at disse er i samsvar med eiers forventninger og eierinteresser.

5.8 Fysisk skille mellom monopol og 
konkurransevirksomhet

Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør 

som hovedregel skille virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for 

rolleblanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør 

så langt mulig være ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra 

monopolvirksomheten.

5.9 Styrevervregisteret

Alle som påtar seg styreverv i kommunale selskaper skal registrere vervene i

styrevervregisteret.

5.10 Etiske retningslinjer

Kommunens selskaper skal utarbeide etiske retningslinjer.

5.11 Tilsyn og kontroll 

Kontrollutvalget skal en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret, Planen skal angi hvilke 

eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle for kontroll og i hvilken grad det 

er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal rapportere til 

kommunestyret om gjennomførte kontroller samt resultatene av disse. 

5.12 Habilitet

Styrene må etablere faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.


