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1 Innledning 
Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er 
skilt ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt.  
Når kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det 
at den politiske styringslinjen endrer karakter, og den tradisjonelle forvaltningsstyringen 
erstattes av eierstyring. 
I 2009 vedtok kommunene i Gjøvik regionen en felles eierskapspolitikk, som skal sikre at 
kommunene fremstår som profesjonelle og gode eiere. 
Disse overordnede prinsippene er styringsgrunnlaget for kommunalt eide selskaper og 
samarbeider.  
 
I 2012 gjennomførte regionen i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund en 
omfattende styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale selskaper, 
samt kommunepolitikere.   
Sentralt i opplæringen var en klargjøring av hva styrerollen må passe på og hva eierrollen 
må passe på.  Dette førte til noen endringer i utformingen av prinsippene, slik som ny 
ordlyd og en tydeligere sortering av rollene.   
 
I henhold til vedtatte prinsipper skal rådmannen utarbeide en samlet eierskapsmelding en 
gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret i løpet av høsten.   
Eierskapsmeldingen 2013 er utarbeidet felles for alle kommunene i Gjøvik regionen.  Den 
enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er aktuell for sin 
kommune.   
 

1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi 
Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi.  
Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til 
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler.  Dette refererer seg til hva slags 
systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap.  Dette 
omfatter blant annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, 
vurderinger for valg av selskapsorganisering osv.  Eierskapspolitikken som framgår av 
eierskapsmeldingen, utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.   
 
Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å 
sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt.  
Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken, og bør som et neste skritt vurdere å 
utarbeide eierstrategier for de enkelte selskaper. 
 

1.2. Kategorisering av selskapsformene 
Det er etter hvert blitt vanlig å inndele formålet med kommunalt eierskap i to til tre 
hovedformer: 

• Finansielt eierskap 
• Politisk eierskap 
• Blandingsforhold 
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Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning.  Dette 
innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid.  Et aksjeselskap vil 
normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, men 
det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger 
denne selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere - også private. 

 
Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre 
kommunale kjerneoppgaver.  Ved politisk eierskap vil selskapet være et 
gjennomføringsorgan for politiske målsettinger.  For offentlige eiere kan den 
samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen.  Eksempelvis vil 
eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert. 
 
De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon.  Kommunens formål 
er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på investert kapital.  Dette 
kan være en krevende form for eierskap.  Krav om avkastning, kombinert med krav om 
ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger.  For å ivareta god 
eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare styringssignaler 
som mulig. 

1.3. Roller 
Kommunen som eier skal utøve sin eierstyring gjennom eierorganene som er 
representantskap og generalforsamling.  Innenfor de rammer som eierorganene setter, 
skal styre sammen med daglig leder utvikle og lede selskapet. 
Styre settes sammen primært ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine 
mål, og valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomitè.  Valgkomitèen bør ha et 
bevisst forhold til de nye habilitetsreglene som kom i 2011. 

1.4. Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra 1. 
november 2011 

Også i offentlige eide selskaper blir man nå inhabil (ved politisk behandling) dersom man 
er styremedlem eller medlem i bedriftsforsamlingen, eller har en ledende stilling i et 
selskap som er part i saken.   
Endringen har ingen konsekvenser for de som sitter i representantskapet i selskapet, eller 
er kommunens representant på generalforsamlingen. 
Endringen har derimot betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og andre 
ansatte i kommunen som sitter i styret eller ledelsen for offentlig eide aksjeselskaper (AS), 
og i interkommunale selskaper (IKS). 
Reglene har også betydning for interkommunale virksomheter etablert etter 
kommuneloven § 27 om ”interkommunale styrer”.   
Endringen har ingen betydning for kommunale foretak (KF) etter kommunelovens kap.11. 
Det samme gjelder vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §§ 28b og 28c.  
Inhabilitet kan imidlertid være aktuelt etter § 6 annet ledd. 
Endringene innebærer at man blir inhabil til å delta ved behandlingen av en sak hvor 
selskapet er part i saken, selv om selskapet er fullt ut offentlig eid. 
Samlet sett innebærer de nye reglene at når nye styrer/styremedlemmer skal velges bør 
man tenke igjennom hvilke konsekvenser det kan få hvis man velger sentrale politikere, 
rådmannen eller ledere i administrasjonen til styrer i selskaper. 
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1.5. Eierskapsmeldingen 2013 
Eierskapsmeldingen 2013 er ment å være grunnlag for diskusjon i politisk fora om formål, 
selskapsstrategi og vedtektsrevisjon.  Meldingen omhandler tre hovedpunkter: 
 

• Oversikt over kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeider 
• Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike 

selskaps- og samarbeidsformer. 
• Fakta ark for hvert selskap.  Dette er grunnlaget for å diskutere selskapets formål, 

strategi, og om vedtektene eventuelt bør endres.
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2 Oversikt over kommunalt eide selskaper/samarbeider. 
Kommunene har stor frihet i å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig enten 
som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige 
rettssubjekter. Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden 39 selskaper som selvstendige 
rettsubjekter, 3 vertskommunesarbeider i hht Kommunelovens § 28, og 1 KF (komm.foretak). 
 
 Selskaper Gjøvik S. Land N. Land Ø.Toten V.Toten Totalt
KUF-fondet Innlandet AS (oppløst i 2012)
Topro AS 1 1 1 1 1 1
ATS Gjøvik/Toten AS 1 1 1 1
Mjøsmuseet AS 1 1 1 1
AS Oplandske Dampsk.s. 1 1 1
Eidsiva Energi AS 1 1 1
Dokkadeltaet N. Våtmark.s. AS 1 1 1
Randsfjordmuseene AS 1 1 1
AS Gjøvik Rådhus 1 1
AS Industribygg 1 1
GOA AS 1 1
AS Snertingdal Auto 1 1
AS Snertingdalshallen 1 1
Norsk Bane AS 1 1
Oplandske Bioenergi AS 1 1
Sølve AS 1 1
Dokka Møbler AS 1 1
Landsbyen Næringshage AS 1 1
Nordre Land Asvo AS 1 1
AS Sentrumsbygg 1 1
Synnfjell Øst AS 1 1
Vokks AS 1 1
Kapp Næringshage AS 1 1
Lena Produkter AS 1 1
Østre Toten Eiendomsselskap AS 1 1
Vestre Toten Rådhus AS 1 1
Raufoss Industripark III AS 1 1
Komm-in AS 1 1
Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 1 1
Sum AS 12 4 9 8 7 28
GLT-Avfall IKS 1 1 1 1 1 1
Gjøvikreg. Helse og Miljøtilsyn IKS 1 1 1 1 1 1
Innlandet Revisjon IKS 1 1 1 1 1 1
Krisesenteret i Gjøvik IKS 1 1 1 1 1 1
SMISO Oppland IKS 1 1 1 1 1 1
Mjøslab IKS 1 1 1 1
Sum IKS 6 5 5 6 6 6
Biblioteksentralen AL 1 1 1 1 1 1
Sum AL 1 1 1 1 1 1
KLP - Kommunal Landspensjonskasse 1 1 1 1 1 1
Sum Pensjonskasser 1 1 1 1 1 1
Gjøvik Boligstiftelse 1 1
Østre Toten Boligstiftelse 1 1
Vestre Toten Boligstiftelse 1 1
Sum Stiftelser 1 0 0 1 1 3
Sum alle selskaper 39

I tillegg er det etablert:
Vertskommunesamarbeider i hht
Kommunelovens § 28
Legevakt 1 1 1 1 1 1
Innkjøp 1 1 1 1 1 1
Tilsynsførerordning fosterhjem 1 1 1 1 1 1
Sum Vertskommunesamarbeider § 28 3 3 3 3 3 3

Kommunalt foretak: Totenbadet KF 1 1

Andre eierskap:  Tronhus i Land 1 1 1

Sum alle selskaper og samarbeider 44  
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3 Politisk og juridisk styringsgrunnlag 
 Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak), og AS 
innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter.  Den tradisjonelle 
forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.  Eierstyringen utøves gjennom kommunens 
eierorgan som i IKS og SA er representantskapet og i AS er generalforsamlingen. 
 
  Indirekte politisk styring 

 

3.1 Eierskapspolitikk 
 
Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som 
styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider.  Punktene som ble vedtatt er 
senere presisert og sortert for å vise hva eierne skal passe på og hva styret skal passe på. 
 
Dette må eierne passe på: 
 

• Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig.   
 

• For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og 
generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre. 
 

• Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med 
alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i 
form av eieravtaler.   
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• I  alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes 
eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og 
utfordringer sammen med eierne.  Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne 
(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av 
generalforsamling/representantskapsmøte.   

 
• Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter eller på annen måte 

må kommunen sikre at det i størst mulig grad er tverrpolitisk forankret den 
eierpolicy selskapene drives etter. 
Kommunens valgte eller nominerte eierrepresentanter skal representere kommunens 
syn. 
 

• Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomitè.   
Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene.   
Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer som 
representantskap/generalforsamling har vedtatt. 

 
• De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling 

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

• Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over 
selskapene kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål.  I selskaper der flere 
av kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar 
mellom seg.   

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

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

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

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

utbyttepolitikk som står fast over noe tid.   
 

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

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

 
• Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å 

realisere sine mål.  Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik 
kompetanse, det avhenger av selskapets mål og situasjon. 
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• Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på 

behandling i kommunestyret tidlig høst.  
 

• Disposisjon for eierskapsmeldingen: 
 

Gjennomgang av hvert enkelt selskap med;  
- vedtektsfestet formål 
- eierandel 
- ledelse/styret 
- økonomiske nøkkeltall år 200x (bygges ut til 4 år) 
* sum driftsinntekter 
* driftsresultat 
* resultat før /etter skatt 
* sum omløpsmidler 
* sum anleggsmidler 
* sum egenkapital 
* sum gjeld 
Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende. 

 
Dette må styret i selskapet passe på: 
 

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

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

 
• Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall 

ansatte/omsetning mv). Instruksen, som er et internt arbeidsdokument, utarbeides av 
styret.   
 

• Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, 
gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer.   
 

• Styret bør tydelig skille kunde og eier.  Ryddighet på dette er også viktig der 
selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver.  
 

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

• Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder 
evaluering av seg selv og daglig leder.  Samtidig bør styret sende en tilbakemelding 
til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret. 
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3.2 Juridisk styringsgrunnlag 
 
Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved 
utskillelse av virksomhet:  

• Aksjeselskap (AS) – reguleres av Lov om aksjeselskaper 
• Interkommunale selskaper (IKS) – reguleres av Lov om interkomm. selskaper 
• Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunlovens kap. 11 

 
En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere 

• Samvirkeforetak (SA) – reguleres av Lov om samvirkeforetak  
 
Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene sammen 
med andre kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter.  I et AS har eierne 
begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser.  Selskapets øverste 
eierorgan er generalforsamlingen. 
 
Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre 
interkommunale selskaper.  Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets 
forpliktelser.  Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. 
 
Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person men en del av 
kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets 
forpliktelser.  Foretaket ledes av et styre som er utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret.  
Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.   
Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene side.  På den annen side 
har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets 
daglige leder1. 
Kommuneloven § 68 nr. 5 om at styrets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke 
kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, er blitt opphevet.  Etter lovendringen, som 
trådte i kraft 1. juli 2013, er hovedregelen at styremøtene i KF skal være åpne. 
 
Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes 
økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, 
leverandører eller på lignende måte. Avkastningen, bortsett fra en normal forrenting av 
eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom 
medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer 
personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Samvirkeforetaket skal ha et styre på minst 3 
medlemmer, og er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon etter nærmere regler.   

Samvirkeloven som ble vedtatt 1.1.2008, stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og 
vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og 
skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være 

                                                 
1 Det er et unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig 
leder.  Etter KL § 72 nr 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal 
utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 
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stiftere. Dersom det er fastsett i vedtektene at foretaket skal ha representantskap, skal 
representantskapet velges av årsmøtet. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke være 
medlem av representantskapet. 

Kommunene står fritt i å samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt 
beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av kommunelovens § 27. 
Vertskommunesamarbeid ble innarbeidet i Kommunelovens § 28 i 2007.  Dette er utviklet for 
samarbeid mellom kommunene på områder av forvaltningsmessig karakter.  Et 
vertskommunesamarbeid har to varianter, enten administrativt vertskommunesamarbeid eller 
med felles folkevalgt nemd. 
 
Stiftelser.  Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser 
(Stiftelsesloven av 2001).  Oppretterne (kommunen/fylkeskommunen) står fritt til å fastsette 
formålet, og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt.  Stiftelser har til forskjell fra selskapene 
(IKS og AS), ingen eiere.  Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten 
utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd.  
Eieren kan imidlertid få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en ”rådsforsamling” 
med oppgaver og myndighet som beskrevet i § 36 o stiftelsesloven.  Eierne står ikke fritt til å 
løse opp stiftelsen, og dette er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve 
eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten. 
 
Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper.  I 
2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i Kommunelovens kap. 12.  Disse 
bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og 
selskapsledelsen. 
 
Kjønnsrepresentasjon i styrene.  I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i 
styrene for både interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og 
fylkeskommuner har eiermajoritet. KS anbefaler at eierorgan uavhengig av organisasjonsform 
tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon i styrene for bedre å utnytte eksisterende kompetanse 
i regionen/kommune/fylkeskommunen. Egne rekrutteringsseminar anbefales iverksatt der det 
er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon. 
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4 Selskapene og andre samarbeider 
 
Dette kapitlet omhandler alle selskaper og samarbeider som kommunene er eiere/medeiere i.   
 
Hvert selskap presenteres i et fakta-ark hvor offisielle data er hentet fra 
Brønnøysundregistrene supplert med opplysninger direkte fra selskapene der det har vært 
behov for det.  Vurderinger er gjort med bakgrunn i den informasjonen som er samlet. 
Flere opplysninger om selskapene er å finne på nettstedet http://www.proff.no. 
 
For øvrig ønskes tilbakemelding dersom det oppdages vesentlige feil og mangler i de 
selskapsdata som presenteres.   
Ris, ros og tips til forbedringer imøteses, og er viktige bidrag i å utvikle eierskapsmeldingen.   
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4.1 Aksjeselskaper, IKS, Andelslag, Pensjonskasse og Stiftelser 
 

4.1.1          
Selskaper/samarbeider som alle kommunene i Gjøvik, Land og Toten har i fellesskap. 

 

4.1.1.1 Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Innlandet AS 
 

Selskapet er oppløst i juni 2012. 
Vår region gikk inn med 25 mill kr til fondet som hadde en målsetting om å nå 300 
mill kr som et bidrag til å realisere utvikling av et innlandsuniversitet.  
Våren 2012 ble det ikke oppnådd enighet om modell for gjennomføringen av fusjon 
mellom de tre høyskolene slik forutsetningen var, og på generalforsamling i juni 2012 
ble det derfor vedtatt å oppløse fondet og betale tilbake til eierne de resterende midler, 
dette utgjorde ca 100 mill eller nærmere halvparten av innskutt kapital.  
Med tilbakebetalte midler er et nytt Opplandsfond under stiftelse. 

 
Nytt KUF-fond for Oppland er under stiftelse i 2014: 
Oppland Fylke som forestår stiftelsesprosessen opplyser følgende: 
Av de 21 kommunene i Oppland som var med i det avviklede KUF-fondet for 
Innlandet er det kun Vang kommune som har fattet vedtak om at de ikke ønsker å være 
med i et KUF-fond for Oppland.   
 
Kapital er innbetalt fra stifterne og pt står det kr. 48 843 483 på fondets konto. 
 
Vedtektsendring er vedtatt i alle kommunene. 

Nytt selskapsnavn: Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i 
Oppland AS 
Selskapet er hjemmehørende i Lillehammer kommune. 
 
Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og 
gode bo- og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høgskolene i Oppland 
sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus. 
 
Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller med andre  
betydelige sentrale eller regionale aktører for å: 

1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland 
2. Videreutvikle mastergradsutdanninger 
3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- 
og kompetansemiljøer 



Eierskapsmelding 2013 

Kommunene i Gjøvik-regionen. Side 15 08.10.2014 
 

Utarbeidet på vegne av og i samarbeid med kommunene:  
Astrid Tømmerhoel – rådgiver 

Anskaffelser – Fellesenhet for kommunene i Gjøvik-regionen 
E-mail: astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no 

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

 
Forutsetninger for utbetaling av midler fra fondet er at det foreligger en omforent 
avtale mellom høgskolene og eventuelle andre aktører om å arbeide med konkrete 
utviklingsprosjekter. Dette samarbeidet skal danne grunnlaget for en struktur som på 
sikt kan virkeliggjøre universitetsambisjonen. 
Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær drift av forsknings-/undervisningsinstitusjoner. 
Selskapets egenkapital kan også benyttes til selskapets formål angitt i denne 
paragrafen.  Selskapet har ikke erverv som formål, og utbytte kan ikke utdeles. 
 
Eierandel: 
Selskapets aksjekapital er på kr 966 200 fordelt på 9 662 aksjer à kr. 100,- lydende på 
navn. 
 
Rådmannen i Gjøvik og ordfører i Vestre Toten sitter i styret. 
Flere opplysninger om selskapet vil komme i Eierskapsmeldingen for 2014. 
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4.1.1.2 Topro AS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er å eie og drive arbeidsmarkedsbedrifter.  Ved produksjon, 
servicenæring og annen virksomhet å avklare og kvalifisere yrkeshemmede med sikte 
på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.  Bedriften kan også gi tilbud om 
varig sysselsetting. 

 
Ledelse: 
Daglig leder Rune Midtun (f 1957)   
Styrets leder Sigmund Egner (f 1945)   
 
Flere opplysninger på 

 http://www.proff.no/roller/topro-as-tidl.-totenprodukter/gj%C3%B8vik/-/Z0I3OGNF/ 
 

Eierandel: 

Gjøvik kommune 28,89 %
Østre Toten kommune 6,93 %
Vestre Toten kommune 10,40 %
Nordre Land kommune 6,07 %
Søndre Land kommune 15,68 %
Andre 32,03 %

Gj øvi k 

Ø.  T oten 

V .  T oten 
N.  Land 

S.  Land 

Andr e

 
 
 Ordførerne sitter i generalforsamlingen: 

Bjørn Iddberg – Gjøvik 
Hans Seierstad - Østre Toten  
Liv Solveig Alfstad - Nordre Land 
Leif Waarum – Vestre Toten 
Terje Odden – Søndre Land 

 
Økonomiske nøkkeltall: 
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TOPRO AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 262 839        277 038        282 117        283 247        

Resultat før skatt (3 623)          (4 547)          150               4 626            

Årsresultat (3 694)          (4 477)          210               4 827            

Anleggsmidler 101 153        98 596          90 125          92 069          

Omløpsmidler 82 440          97 566          89 801          81 788          

Egenkapital 98 098          93 856          91 718          95 041          

Gjeld 85 495          102 306        88 208          78 816          

Bokført egenkapital/Totalkapital 53,4 % 47,8 % 51,0 % 54,7 %  
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Det avholdes regelmessige eiermøter – i 2014 er møtet fastsatt til 26. september.  Ut 
fra signaler fra disse møtene - hvor attføringsvirksomheten er fokusert som det sentrale 
formålet med eierskapet – er det i de siste to år gjennomført en rekke konkrete interne 
tiltak knyttet blant annet til organisering og kompetanseheving av 
attføringsvirksomheten. I dette er det også satt i gang en prosess med å vurdere 
alternative organisatoriske modeller med sikte på å rendyrke selskapets virksomheter 
hvor bl.a. attføringsvirksomheten og selskapets mer kommersielle virksomhet knyttet 
til produksjon og salg av 

• Hjelpemidler (rullatorer m.m.) 
• Mekaniske underleveranser 
• Elektroniske underleveranser 

organiseres og rendyrkes i egne juridiske enheter(datterselskaper) under konsernet 
TOPRO- gruppen AS. 
Styret har lagt opp til at konkrete endringer skal skje fra 01.01.15. 
 
På eiermøte 26. september ble eierne informert om prosessen videre. 
Det blir holdt ekstraordinær generalforsamling i TOPRO før nyttår, tidspunkt er ikke 
bestemt.  Mye er foreløpig uavklart – som navn på selskapene, vedtekter osv.  Dette 
jobbes det med fram mot ekstraordinær generalforsamling. 
Hovedgrepet nå er at attføringsvirksomheten blir skilt ut som eget heleid datterselskap 
i TOPRO AS. 
Eierne er enige om prosessen.   
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4.1.1.3 GLT- Avfall IKS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive 
avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning 
innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold.  
Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale 
avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes 
krav.  Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg 
oppgaver som det er naturlig å utføre.  På eget initiativ skal selskapet analysere 
situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer.  
GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk 
aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med 
andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet.  GLT-
Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper 

  
 Ledelse: 

Ny daglig leder reg. 8.5.2013: Stein Giæver (f 1962) 
Daglig leder før 8.5.2013: Frank Albert Møller (f 1955)   
Styreleder: Kjetil Bjørklund (f 1967)  
  
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/glt-avfall/hunndalen/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0IB9YQX/ 
 
Eierandel: 

 

Ny fordeling
reg.9.7.2012

Gjøvik kommune 41,69 % 42,03 %
Østre Toten kommune 21,30 % 21,19 %
Vestre Toten kommune 18,61 % 18,57 %
Nordre Land kommune 9,78 % 9,74 %
Søndre Land kommune 8,62 % 8,47 %

100,00 % 100,00 %

Gj øvi k  

Ø.  T oten 

V .  T oten 

N.  Land 

S.  Land 

 
 

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i GLT-Avfalls 
eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene.  
Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige 
vararepresentanter. 
Nåværende representantskap består av  
Bjørn Iddberg og Katrine G. Rennan fra Gjøvik kommune,  

 Hans Seierstad og Mildrid Lunden fra Østre Toten kommune,  
Leif Waarum og Kjersti B. Fremstad fra Vestre Toten kommune,  
Liv Solveig Alfstad og Arne Goplen fra Nordre Land kommune,  
Terje Odden og Finn Øksne fra Søndre Land kommune. 

 
Økonomiske nøkkeltall: 
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GLT-Avfall IKS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 47 836  44 885  44 597     48 651     

Resultat før skatt 2 964    524       (1 129)      (2 326)      

Årsresultat 2 964    9 834    (1 339)      (2 931)      

Anleggsmidler 83 772  88 049  100 555   107 449   

Omløpsmidler 32 479  19 047  19 085     31 235     

Egenkapital 39 579  46 829  47 525     45 235     

Gjeld 76 672  60 267  72 115     93 449     

Bokført egenkapital/Totalkapital 34,0 % 43,7 % 39,7 % 32,6 %      
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Fra årsmeldingen: 
Om fremtidsutsikter og utfordringer: 
Det er snart 21 år siden de nasjonale mål for en miljøvennlig avfallsbehandling ble 
trukket opp basert på følgende strategi (Stortingsmelding nr.44, 91-92): 

• Hindre at avfall oppstår 
• Fremme gjenvinning 
• En mest mulig miljøvennlig behandling av restavfallet 

Avfallsmarkedet har siden den gang gjennomgått en omfattende utvikling med betydelig 
endringer av rammevilkårene. I dag snakkes det om et avfallshierarki som i prioritert 
rekkefølge består av: 

• Avfallsreduksjon 
• Ombruk 
• Materialgjenvinning 
• Energiutnyttelse 
• Deponering 
 

Tidene med gode inntekter fra deponering av restavfall er nå over i og med 
deponiforbudet som ble innført fra 1. juli 2009.  
GLT-Avfall Iks valgte likevel å bygge ut etappe III ved deponiet i Dalborgmarka. 
Dette var et bevist valg ut fra at det i fremtiden vil være en til dels betydelig 
avfallstonnasje som ikke kan håndteres på annen måte enn legges på et deponi.   
Erfaringene pr. utgangen av 2013 viser at 10-15 % av innveid tonnasje fortsatt vil kunne 
deponeres enten fordi fraksjonen er fritatt fra deponiforbudet, er uorganisk eller at det 
gis dispensasjon fra deponiforbudet på grunn av avfallsfraksjonen ”beskaffenhet” (for 
eksempel brannskadde kadavre). 
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Driften av deponigassanlegget både ved det gamle deponiet på Nygard og det nye 
deponiet i Dalborgmarka har vist seg å være krevende og kostbart.  En oppgradering av 
deponigassanlegget er nødvendig. 
Det er i dagens situasjon ikke økonomisk eller mulig å produsere strøm basert på 
deponigass.  Dette med bakgrunn i at generator med tilhørende infrastruktur er utradert 
og fjernet.  Avfallsområdet er fortsatt en virksomhet i stor utvikling med omfattende 
omlegginger som konsekvens. Dette merkes godt ved deponiet i Dalborgmarka hvor ca. 
50 % av restavfallet er blitt borte i løpet av perioden 2008-2011. Når ca. 80 % av det 
gjenværende restavfallet skal vekk fra deponiet og over til energiutnyttelse, sier det seg 
selv at GLT-Avfall som selskap står overfor store utfordringer.  
Oppgavene har endret seg fra mottak og deponering, via mottak, gjenvinning og 
deponering, til dagens løsning som består av mottak, sortering, gjenvinning, omlasting 
til energi og til slutt deponering av en liten rest-tonnasje. En kostnadskrevende 
omlegging, men forhåpentlig er miljøet en vinner i denne prosessen.   
GLT-Avfall sin strategiplan for perioden 2013 – 2016 ble godkjent i de enkelte 
kommunestyrer i 2013.  Arbeidet med implementering og gjennomføring av denne ble 
startet i denne perioden.  Dette arbeidet fortsetter i 2014 med spesielt fokus på å overta 
ansvaret for inntransport av det kommunale husholdningsavfallet. 
 
Avgiftssaken: Etter en virksomhetskontroll som Tollregionen Øst-Norge utførte høsten 
2008, fikk selskapet krav om etterbetaling av statlig sluttbehandlingsavgift på vrakasfalt 
og aluminiumshydroksidslam på til sammen 8,75 mill. kr. – med tilbakevirkende kraft 
fra september 2005. Avgiftskravet er ikke akseptert og saken ble i første instans 
fremmet i Gjøvik Tingrett hvor selskapet tapte, men det ble besluttet å anke saken inn 
for lagmannsretten.  Saken ble behandlet i Eidsivating Lagmannsrett i slutten av august 
2013. Selskapet tapte saken på nytt i Eidsiva Lagmannsrett, men ble frikjent i forhold til 
uaktsomhet.  Selskapet ble derfor tilkjent en refusjon på kr. 545 000.  
Selskapets styre vedtok at saken ikke prøves for høyesterett. 
 
Fra eierene: 
Det er avgjørende viktig at selskapet utvikler og implementerer en ny strategi for 
hvordan selskapet skal drives i tiden framover uten at regionens innbyggere får en 
kraftig økning i sine renovasjonsgebyrer.  Dette er hovedutfordringen for styret og 
ledelsen, og kommunestyrene må bli involvert i løpet av denne prosessen. 
 
Det pågår nå en prosess i alle kommuner – en prosess som forventes å vare ut året 
2014. 
Prosessen skal gi svar på hvordan selskapet skal drives videre, herunder blant annet 

• avklare spørsmål om virksomhetsoverdragelse knyttet til inntransport av 
husholdningsavfall 

• gi tilbakemelding på spørsmål stilt av Gjøvik kommune 
• avklare andre forhold – eksempelvis renovasjonsordning for hytter i Nordre 

Land 
 



Eierskapsmelding 2013 

Kommunene i Gjøvik-regionen. Side 21 08.10.2014 
 

Utarbeidet på vegne av og i samarbeid med kommunene:  
Astrid Tømmerhoel – rådgiver 

Anskaffelser – Fellesenhet for kommunene i Gjøvik-regionen 
E-mail: astrid.tommerhoel@gjovik.kommune.no 

4.1.1.4 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS  
 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er å utføre forvaltingsoppgaver og drive opplysnings-, veilednings- og 
rådgivningsvirksomhet i samsvar med følgende lover: 
- Lov av 1. januar 2012 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
- Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, kapittel 7, §7-1 og 2 
- Lov av 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig og sosial beredskap, 
- Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader 

 
Selskapets ansvar og myndighet er bestemt av delegasjon og oppdrag fra hver av de 
deltakende kommunene.  
Etter vedtak i styret og representantskapet kan selskapet også ta opp andre oppgaver enn de 
som omfattes av lovene nevnt ovenfor. 

 
Ledelse: 
Daglig leder Jon Thams Brevik (f 1947)   
Styrets leder Odd Syversen (f 1953).  Sykemeldt i 2013. 
Nestleder Monica Anderson har fungert som styreleder i 2013. 
 

 Eierandel: 

 

Gjøvik kommune 35,2 %

Østre Toten kommune 17,8 %

Vestre Toten kommune 15,6 %

Nordre Land kommune 8,2 %

Søndre Land kommune 6,9 %

Gran kommune 16,3 %

100,0 %  
 Gran kommune er kommet med i samarbeidet fra 2013. 
 

I representantskapet sitter ordfører Bjørn Iddberg (leder) fra Gjøvik kommune, Terje 
Odden fra Søndre Land kommune, Leif Waarum fra Vestre Toten kommune, Liv 
Solveig Alfstad fra Nordre land kommune, Anne Kari Hovde fra Østre kommune, og 
Anne Marte Skari fra Gran kommune. 
         
Økonomiske nøkkeltall:  
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Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 2 981    2 837  3 010   4 162   

Resultat før skatt 96         (350)    (103)    459      

Årsresultat 96         (350)    (103)    459      

Anleggsmidler 3 299    2 468  2 779   3 269   

Omløpsmidler 1 698    1 390  1 393   1 834   

Egenkapital 696       277     111      521      

Gjeld 4 300    3 581  4 061   4 582   

Bokført egenkapital/Totalkapital 13,9 % 7,2 % 2,7 % 10,2 %   
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Det positive regnskapsresultatet i 2013 kommer fra engangsinnbetaling fra Gran 
kommune, sykelønnsrefusjon og sparte løpende driftsutgifter. 
 
Selskapets drift finansieres i hovedsak av overføringer fra eierkommunene.  Tilsynets 
egen inntjening er begrenset og består av oppdrag for enkeltpersoner i forbindelse med 
vurdering/rådgivning og måling av inneklima mhp fuktskader, samt uttak av prøver i 
vassdragene Hunnselva og Lena elva for NIVA. 
I den nye selskapsavtalen som også omfatter Gran kommune er det laget en ny 
fordelingsnøkkel basert på folketall. 
 

 

4.1.1.5 Innlandet Revisjon IKS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Innlandet Revisjon har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov 
om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer, og 
skal sikre de deltakende kommuner revisjon i egen regi. 
Innlandet Revisjon skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med Forskrift om revisjon.  
Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. 
Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører 
regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i andre virksomheter der 
selskapet er valgbar som revisor. 
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. 
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 
 
Ledelse/Styret: 

 Daglig leder Bjørg Hagen (f 1966)   
Styrets leder Arne Botten (f 1940)   
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/innlandet-revisjon-iks/lillehammer/revisjonstjenester/Z0I3OBQ0/ 
 
Eierandel: 
Det er ikke skutt inn kapital fra deltakerne.  

 
Deltakere med delt ansvar: 
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Gausdal Kommune  
Gjøvik Kommune  
Gran Kommune  
Jevnaker Kommune  
Lillehammer Kommune  
Lunner Kommune  
Nord-Fron Kommune  
Nordre Land Kommune  
Oppland Fylkeskommune  
Søndre Land Kommune  
Vestre Toten Kommune  
Østre Toten Kommune  
Øyer Kommune 
 
I representantskapet sitter John Kraby Svendsen fra Gjøvik, Liv 
Solveig Alfstad (leder) fra Nordre Land, Georg Raddum fra Østre Toten, 
Leif Waarum fra Vestre Toten og Finn Øksne fra Søndre Land, samt representanter fra 
øvrige eiere. 

 
 

Økonomiske nøkkeltall: 
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Innlandet Revisjon IKS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 13 331  13 221  13 583     14 713     

Resultat før skatt 1 242    1 091    368          1 276       

Årsresultat 330       1 091    368          1 276       

Anleggsmidler 598       583       649          720          

Omløpsmidler 7 041    7 183    7 860       8 236       

Egenkapital 3 512    4 513    4 881       6 158       

Gjeld 4 127    3 253    3 628       2 798       

Bokført egenkapital/Totalkapital 46,0 % 58,1 % 57,4 % 68,8 %                               
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Siden 2006 er det årlig inngått egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og 
Innlandet Revisjon IKS som regulerer bl.a. omfang av revisjonstjenestene det enkelte 
år.   
Fra selskapsavtalen: 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet 
Innlandet Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i 
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egenregi til selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og 
selskapets daglige leder.  
Kommunestyret/fylkesting har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale 
med selskapet.  
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal 
være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt 
strategi å være kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både 
regnskaps- og forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. 
Revisjonsteamene skal ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige. 
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i 
henhold til standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere 
resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4. 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, 
benchmarking. Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og 
kostnad. Med kvalitet menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse 
samt kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg. 
 
Fra eierne: 
Det er viktig at eierne blir orientert om hvordan egenkapitalen i selskapet bygges da 
tjenesten til eierkommunene ytes i egenregi til selvkost – jfr. Selskapsavtalen.   
Det er også ønskelig at eierne blir orienter om resultatene av landsomfattende 
benchmarking som er beskrevet i Selskapsavtalen. 
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4.1.1.6 Krisesenteret i Gjøvik IKS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Krisesenterets formål er å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Lov om 
kommunale krisesentertilbod av 19.06.2009, jfr. Lovens § 1: 
Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til 
kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller trusler om vald i nære relasjoner. 
 
Ledelse: 
Daglig leder og kontaktperson: Heidi Olden Eng (f 1960)   
Styrets leder: Anne Bjertnæs  
Ny styreleder fra 1.1.2014:  Odd Inge Sanden (langtidssykemeldt) 
Nestleder: Lise Hammerud 
 
Eierandel 
Deltakerkommunene har lik eierandel i selskapet, delt på det antall deltakere. 
Gjøvik  1/5 
Østre Toten 1/5 
Vestre Toten 1/5 
Nordre Land 1/5 
Søndre Land 1/5 
 
I representantskapet sitter ordfører Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Svein Rønningssveen fra 
Nordre Land, Anne Kari Hovde fra Østre Toten, Lisbeth Larsen fra Vestre Toten og 
Jon Odden fra Søndre Land. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Krisesenteret i Gjøvik IKS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 5 064    4 731       5 352       

Resultat før skatt 9           (81)           9              

Årsresultat 9           (81)       9              

Anleggsmidler 65         65            65            
Omløpsmidler 916       776          1 054       

Egenkapital 29         (52)           (43)           

Gjeld 953       894          1 161       

Bokført egenkapital/Totalkapital 3,0 % -6,2 % -3,8 %  
  

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Kommunene bevilger til sammen ca. 5,5 mill. kroner.  Denne summen går i all 
hovedsak til personalkostnader, som utgjør 79,5 prosent av regnskapet for 2013. 
Krisesenteret har 13 fast ansatte som utgjør 6,3 årsverk. 
 
Krisesenterets nåværende bolig leies av Stiftelsen Palma.  Boligen er for liten i forhold 
til behovet og tilfredsstiller verken kravene til barnefaglig oppfølging, universell 
utforming eller sikkerhet.   
Det arbeides derfor med utbyggingsplaner.  Inneværende år er det satt av 30 tusen 
kroner til skisseprosjekt, deriblant vurdering av tomt.  Blir lagt inn i reguleringsforslag 
for nye Skoglund. 

  

4.1.1.7 Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS 
 
Vedtektsfestet formål: 
Støttetilbud til ungdom over 16 år, kvinner og menn som har vært utsatt for incest og 
seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne, og til de som 
ønsker informasjon og veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der 
målet er å gi råd, støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til 
selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler, og ulike former for aktiviteter og 
selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det 
offentlige hjelpeapparat den enkelte bruker har behov for. Senteret skal drive 
forebyggende arbeid, informasjon og rettledning til andre instanser. 

 
Ledelse: 
Daglig leder Bente Brudal (f 1955)   
Styrets leder Hanne Solfrid Glemmestad (f 1970)   
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/st%C3%B8ttesenter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep-iks/gj%C3%B8vik/-
/990808767/ 

 
Deltakere med delt ansvar: 
Etnedal Kommune  
Gjøvik Kommune  
Gran Kommune  
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Jevnaker Kommune  
Lunner Kommune  
Nord-Aurdal Kommune  
Nordre Land Kommune  
Søndre Land Kommune  
Sør-Aurdal Kommune  
Vang Kommune  
Vestre Toten Kommune  
Østre Toten Kommune  
Øystre Slidre Kommune  

 
I representantskapet fra Gjøvikregionen sitter ordfører Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Anne 
Kari Hovde fra Østre Toten, Laila Nereng fra Nordre Land, Elisabeth Braaten fra 
Vestre Toten og Rune Selj fra Søndre Land. 
Asle Hovdal er vertskommunekontakt. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Støttesenter mot Incest og 2010 2011 2012 2013

Seksuelle Overgrep Oppland IKS
  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 2 168    2 298    2 687       2 839       

Resultat før skatt 4           198       77            10            

Årsresultat 4           198       77            10            

Anleggsmidler 189       155       164          120          

Omløpsmidler 599       832       972          988          

Egenkapital 486       684       761          770          

Gjeld 302       302       375          338          

Bokført egenkapital/Totalkapital 61,7 % 69,4 % 67,0 % 69,5 %  
 
Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Bidragene fra kommunene, sammen med støtte fra Oppland fylkeskommune og Helse 
Sør-Øst utgjør 20 % av driftsgrunnlaget, mens staten står for de resterende 80 %. 
Tilbudet er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke. 
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4.1.1.8 Biblioteksentralen AL 
 

Vedtektsfestet formål: 
Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.  BS 
har til oppgave å være hovedleverandør av alle produkter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner.  I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å 
betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.  BS skal drives etter 
vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og 
utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.  BS har 
ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller 
ikke for medlemmene jfr. § 15. 

 
Ledelse: 

 Daglig leder Børge Hofset (f 1948)   
Styrets leder Siri Austeng (f 1944)   
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/biblioteksentralen-al/oslo/bokhandlere/Z0I3KP9W/ 

 
Eierandel: 
Av totalt 3814 andeler eier: 
Gjøvik  24 andeler  
Søndre Land  5 andeler 
Nordre Land     5 andeler 
Østre Toten  12 andeler  
Vestre Toten  11 andeler  

 
Økonomiske nøkkeltall: 
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BIBLIOTEKSENTRALEN AL 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 112 863   115 326      116 994      123 916      

Resultat før skatt 12 704     11 925        5 154          14 863        

Årsresultat 12 704     11 925        5 154          14 863        

Anleggsmidler 78 114     75 881        73 130        86 379        

Omløpsmidler 62 851     76 263        85 261        88 067        

Egenkapital 113 327   125 253      130 406      145 269      

Gjeld 27 638     26 891        27 985        29 177        

Bokført egenkapital/Totalkapital 80,4 % 82,3 % 82,3 % 83,3 %  
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 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

 
 I årsmeldingen for 2013 sier styret følgende: 

Økt bruk av anbud og sterkere konkurranse har de siste årene medført stort press på 
selskapets fortjenestemarginer.  Bok- og kunnskapsmarkedet endrer seg fortiden raskt 
pga teknologisk innovasjon samtidig som det er knyttet usikkerhet til utviklingen av 
selskapets rammevilkår.  
Sammen med en presset kommuneøkonomi vil denne utviklingen stille store krav til 
kapital, kompetanse, markedsforståelse og evne til kostnadseffektiv drift.  
 
BS er godt rustet til å møte utviklingen. Selskapet har en solid økonomi og 
medarbeidere med god kompetanse. Gjennom nyetablering, oppkjøp og utvikling av 
datterselskaper framstår BS konsern ved inngangen til 2014 som en kraftfull enhet  
som kan levere produkter, løsninger og tjenester på en rekke områder til bibliotek, 
skoler og andre deler av offentlig sektor. BS har de siste par årene investert betydelige 
midler i nye produkter og tjenester.  
Selskapet har også utviklet nye kunderelaterte løsninger og investert i effektive IT-
verktøy som har bidratt til å styrke selskapets service og leveringskvalitet.  

  
I tiden framover ser styret det som en prioritert oppgave å styrke selskapets 
konkurransekraft ytterligere. Fokusering på kostnadseffektiv drift og sikring av 
strategisk viktig kompetanse blir sentrale oppgaver. Det vil også være en sentral 
oppave å videreutvikle virksomheten i hele BS Gruppen og samlet framstå som en 
totalleverandør for bibliotek og liknende offentlige institusjoner.  

 
Styret mener at BS er både finansielt og personalmessig godt rustet til å møte disse 
utfordringene. 
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4.1.1.9 KLP  – Kommunal Landpensjonskasse 
(Selskapsform: GFS – Gjensidig forsikringsselskap) 

 
Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. 
Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre 
pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som 
naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som 
er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av 
pensjonskasser. 
 
Ledelse: 
Daglig leder Sverre Thornes (f 1960)   
Styrets leder Arne Øren (f 1943)  
Ny styreleder registrert 21.07.2014: Liv Kari Eskeland (f 1965) 
  
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/klp-kommunal-landspensjonskasse/bergen/oppf%C3%B8ringer-uten-
bransjetilknytning/Z0I1SZ8D/ 

 
Eierandel: 
Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell 
forstand, men selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som 
har offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet. 
KLPs kunder og eiere/selskapsmedlemmer består av kommuner, fylkeskommuner, 
helseforetak og selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor 

 
Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig 
for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.   
Våre kommuner har følgende egenkapitalinnskudd i selskapet ved utgangen av 2013: 
 

  

Tall i 1000 kr.

Gjøvik 36 387     

Søndre Land 14 216     

Nordre Land 12 408     

Østre Toten 21 709     

Vestre Toten 18 012     

Sum 102 732   

Egenkapitalinnskudd

 
 

Økonomiske nøkkeltall: 
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Kommunal Landspensjonskasse 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 38 196 000      31 844 000      48 081 000      51 993 000      

Resultat før skatt 524 000           1 313 000        1 001 000        (106 000)          

Årsresultat 572 000           726 000       809 000       870 000           

Anleggsmidler 139 654 000    132 732 000    144 772 000    154 285 000    
Omløpsmidler 132 116 000    159 052 000    187 012 000    215 472 000    

Egenkapital 10 814 000      12 064 000      13 547 000      15 268 000      

Gjeld 259 982 000    278 575 000    318 235 000    354 448 000    

Bokført egenkapital/Totalkapital 4,0 % 4,2 % 4,1 % 4,1 %  
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
KLP kan vise til gode resultater for 2013 med god avkastning, lave kostnader og stor 
tilflytting av nye kunder.  For femte år på rad har KLP den beste verdijusterte 
avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.  
Verdijustert og bokført avkastning i 2013 endte på henholdsvis 6,7 og 6,4 prosent.  
Aksjer, eiendom og hold-til-forfall obligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den 
gode avkastningen. 
 
KLP`s markedssituasjon innen offentlig tjenestepensjon har endret seg markant i 2013, 
særlig fordi konkurrentene har valgt å trekke seg ut av markedet for forsikret ordning. 
Det innebærer at markedet for offentlig tjenestepensjon består av to alternativer for 
kundene; KLP`s forsikrede ordning eller etablering av pensjonskasser i egen regi.  
Dette betyr fortsatt konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon ved at 
kundene kan velge å etablere egenpensjonskasse eller interkommunale pensjonskasser. 
 
Konkurrentenes beslutning om å trekke seg ut av dette markedet førte til en 
ekstraordinær vekst for KLP.  60 milliarder kroner i pensjonsmidler er i bevegelse og 
alt tyder nå på at de fleste kundene som er på flyttefot velger forsikret ordning og med 
det blir kunder av KLP.  Dette kan gi volumvekst på nær 20 prosent over en 
toårsperiode.  
I løpet av 2013 besluttet 47 kommuner og en fylkeskommune å flytte til KLP.  Det 
betyr at 393 av i alt 447 kommuner og fylkeskommuner har hele sin pensjonsordning i 
KLP fra 1.1.2014.   
De nye kundene i KLP representerer en premiereserve på ca. 20 milliarder kroner, og 
nærmere 100 000 medlemmer i pensjonsordningen. 
 
Fremtidige utfordringer:  
Stordriftsfordeler som følge av KLP`s vekst må komme både dagens og selskapets nye 
kunder til gode.   
Ved mulig sammenslåing av kommuner til større enheter, vil spørsmålet om 
organisering av pensjonssparing kunne komme opp i større omfang.  Med større 
kommuner vil egne pensjonskasser kunne være et aktuelt alternativ for flere. 
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4.1.2           
Selskaper/samarbeider som Gjøvik og Toten-kommunene har i fellesskap. 

4.1.2.1 ATS Gjøvik/Toten AS 
 

Vedtektsfestet formål: 
 Selskapets formål skal være å tilby meningsfylt arbeid til funksjonshemmede i Gjøvik, 
 Østre og Vestre Toten. 
 

Ledelse: 
Daglig leder Hege Johansen (f 1971) 
Styrets leder Kåre Haugen (f 1945)  
  
Flere opplysninger på 

 http://www.proff.no/roller/ats-gj%C3%B8viktoten/hunndalen/vernede-bedrifter/Z0I9AITC/ 
 

Eierandel: 

Gjøvik kommune 50 %
Østre Toten kommune 25 %
Vestre Toten kommune 25 %

Gjøvik 

Ø. Toten 

V. Tot en

 
 

I generalforsamlingen sitter ordførerne Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Hans Seierstad fra 
Østre Toten og Leif Waarum fra Vestre Toten. 

 
 

Økonomiske nøkkeltall:  
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ATS Gjøvik/Toten AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 17 539    17 719   17 298    18 296    

Resultat før og etter skatt 1 683      2 076     1 125      2 484      

Anleggsmidler 10 030    32 749   32 660    30 550    

Omløpsmidler 7 814      8 786     5 575      9 108      

Egenkapital 13 394    15 470   16 595    19 079    

Gjeld 4 450      26 065   21 640    20 579    

Bokført egenkapital/Totalkapital 75,1 % 37,2 % 43,4 % 48,1 %  
 
Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
 
Resultatet for 2013 viser at ATS Gjøvik/Toten AS fortsetter den gode utviklingen fra 
tidligere år. 
 
Fra årsmeldingen: 
Selskapet har: 

� 45 VTA plasser som er et varig tilrettelagt arbeidstilbud primært for personer 
med uføretryd, som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. 

� 5 VTA plasser gjennomm hospiteringsavtaler 
� 10 APS plasser som er spesielt rettet mot personer som har vært borte fra 

arbeidslivet i en periode. 
� 36 kommunale plasser for personer som trenger et varig arbeidstilbud. 
� Arbeid med Bistand er et arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe personer med 

redusert arbeidsevne til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. 
 
Selskapet er godkjent av NAV som tiltaksbedrift. 
 

 

4.1.2.2 Mjøsmuseet AS 
 

Vedtektsfestet formål: 
 Selskapets formål er utvikling og drift av allmennyttige museer. 

Avtalen er inngått med en felles målsetting om å drive, vedlikeholde og utvikle 
eiendommene og samlingene ved de tre museene som en enhet i ett driftsselskap etter 
aksjelovens bestemmelser.  Selskapet skal være et non profit selskap. 
 
Ledelse: 
Daglig leder Arne Julsrud Berg (f 1962)   
Styrets leder Bjørn Stensli Iversen (f 1948) 
   
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/mj%C3%B8smuseet-as/kapp/-/987828293/ 
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Eierandel: 

Gjøvik kom m une 50,00 %
Østre Toten kom m une 12,00 %
Vestre Toten kom m une 12,00 %
Andre 26,00 %

Gjøvik 

Ø. Toten 

V. Toten

Andre

 
 
I generalforsamlingen sitter ordførerne Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Hans Seierstad fra 
Østre Toten og Leif Waarum fra Vestre Toten. 

 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Mjøsmuseet AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 16 229     15 835   14 950        18 691          

Resultat før og etter skatt (10)           310        36               313               

Anleggsmidler 342          401        365             366               

Omløpsmidler 3 396       5 409     3 480          3 410            

Egenkapital 607          917        953             1 266            

Gjeld 3 131       4 893     2 892          2 510            

Bokført egenkapital/Totalkapital 16,2 % 15,8 % 24,8 % 33,5 %  
 
 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

I retningslinjene for driften av selskapet står det blant annet: 
”Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi mellom 
fortid, nåtid, fremtid i museets ansvarsområde.  Museet skal videreutvikle sin kompetanse på 
Mjøsas natur- og kulturhistorie.  Museet er en vitenskapelig institusjon som skal drive 
forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til den totale 
historien i ansvarsområdet.  Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter, næringslivet 
og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde.  Museet kan ta på seg 
nasjonale oppgaver.  Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for det 
internasjonale museumsforbundet  (ICOM)”. 

Digitalisering av museets samlinger og universell utforming av besøkspunkter er 
hovedstrategiene for inkludering og mangfold i Mjøsmuseet. 
En hovedutfordring for Mjøsmuseet er etablering av helårs basisutstillinger, og den 
største forvaltningsmessige utfordringen er vedlikeholdet av museets 104 
kulturhistoriske bygninger som er fordelt over 5 kommuner. 
Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2013-2016 er vedtatt av styret.  Arbeidet med planen 
har involvert eierne, ansatte, lag, foreninger og andre samarbeidsparter.   
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4.1.2.3 Mjøslab IKS  
 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er å drive et kommersielt laboratorium som hovedsakelig tilbyr 
analysetjenester på næringsmiddel- og miljøsektoren for eierkommunene, andre 
offentlige instanser, private virksomheter og privatpersoner.  Selskapet skal fungere 
som beredskapslaboratorium for Mattilsynets distriktskontor. 
Selskapet skal også yte veilednings- og konsulenttjenester der dette faller naturlig 
sammen med laboratoriets tjenesteproduksjon.   
 
Ledelse/Styret: 
Daglig leder Mona Hårstadhaugen Fonstad (f 1971) 
Styrets leder Stein Knudsen (f 1946) 
 
Se flere opplysninger på:   
http://www.proff.no/roller/mj%C3%B8slab-iks/gj%C3%B8vik/laboratorier/Z0IBHTCR/ 

 
Eierandel: 

 

 Gjøvik kommune 50 %
Østre Toten kommune 25 %
Vestre Toten kommune 25 %

 

Gjøvi k

Ø. Toten

V. Toten

 
 
I representantskapet sitter rådmannen i Gjøvik kommune, ordfører Hans Seierstad fra 
Østre Toten, og Leif Waarum fra Vestre Toten. 
 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Mjøslab IKS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 5 021    6 392    6 627       7 164       

Resultat før skatt 136       149       511          253          
Årsresultat (før interne finanstransaksjoner) 136       149       511          253          

Anleggsmidler 4 922    4 563    5 142       5 433       

Omløpsmidler 593       1 291    1 481       1 308       

Egenkapital (808)      (846)      (369)         (372)         

Gjeld 7 642    6 322    6 991       7 114       

Bokført egenkapital/Totalkapital -11,8 % -15,4 % -5,6 % -5,5 %  
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Selskapet har hatt inntektsøkning og positive driftsresultater i hele perioden. 
Salgsinntekten i 2013 viste en økning på 8,1 % fra 2012, og gjennom nye 
kontraktsinngåelser ved årsskifte 2013/2014 er det indikasjoner på fortsatt 
inntektsvekst. 
Egenkapitalen er fortsatt negativ, men med utsikter til økte inntekter mener styret at 
forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
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4.1.3          
Selskaper/samarbeider som kommunene Gjøvik og Østre Toten har i fellesskap. 

4.1.3.1 A/S Oplandske Dampskibsselskap  
 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er bevaring av D/S Skibladner som teknisk kulturminne, og samtidig 
opprettholde funksjonen som rutegående skip. 
 
Ledelse/Styret: 
Kontaktperson Bjørn Blichfeldt (f 1953)   
Styrets leder Bjørn Blichfeldt (f 1953)  
  

 Flere opplysninger på  
http://www.proff.no/roller/as-oplandske-dampskibsselskap/eidsvoll/-/915025064/ 

  
Eierandel: 

Gjøvik kommune 6,90 %
Østre Toten kommune 1,41 %
Andre 91,69 %
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Økonomiske nøkkeltall: 
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AS Oplandske Dampskibsselskab 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 9 897       10 080   11 020        10 492          

Resultat før skatt 377          (501)       (501)            (400)             

Årsresultat 334          (501)       (501)            (400)             

Anleggsmidler 98            47          29               12                 

Omløpsmidler 2 033       2 488     1 099          658               

Egenkapital 860          373        (126)            (525)             

Gjeld 1 271       2 162     1 255          1 196            

Bokført egenkapital/Totalkapital 40,4 % 14,7 % -11,2 % -78,2 %  
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 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
 

Årsresultatet for 2013 viser underskudd på 400 tusen kroner.   
Stabile værforhold og normal vannstand i Mjøsa er kritiske suksessfaktorer for god 
drift av Skibladner.  Når solen skinner drar publikum på tur! 
Fra tidlig i juli til sesongslutt i september var værforholdene meget stabile, men forut 
lå en måned med problemer knyttet til flom som startet i slutten av mai.   
I denne perioden ble alle charterbestillinger, arrangementer og det oppsatte 
programmet gjennomført med unntak av to tilfeller. Ved hjelp av provisoriske 
byggeprosjekter og kommunal innsats på Hamar klarte Skibladner anløpene her – i 
tillegg til basen på Gjøvik.  Alle brygger var utilgjengelige, og busstransport i alle 
retninger samt andre kreative løsninger ble iverksatt. Dette ble høyt verdsatt av 
kundene – men det kostet! 
Med en god ettersesongen endte imidlertid passasjerantallet på samme nivå som året 
før, i underkant av 18.000.  Med et tilnærmet ”normalt” antall den første måneden ville 
19.000 passasjerer vært oppnådd denne sesongen. 
 
Styret gjør oppmerksom på at hele aksjekapitalen er tapt.  Per 31 12 2013 vises en 
negativ egenkapital på 525 tusen kroner.  Selskapet har fått lånetilsagn på et ansvarlig 
lån på 800 tusen kroner fra foreningen Skibladners venner. Dette betyr at ved oppstart 
av ny sesong vises det en positiv egenkapital på 275 tusen kroner. 
Styret har også arbeidet for økte rammebetingelser og har kommet et godt stykke på 
vei. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
 

4.1.3.2 Eidsiva Energi AS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets virksomhet skal være: 
a) Kraftproduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdrag og i 

Orklavassdraget 
b) Nettvirksomhet og detaljsalg av kraft i nåværende nettområde og tilgrensede 

nettområder, 
� Herunder regionalnett i Hedmark og Oppland fylker samt virksomhet innen 

beslektet infrastruktur i Innlandet 
c) Fortsettelse av eller inntreden i annen virksomhet som har nær og fordelaktig 

sammenheng med kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet og 
annen infrastruktur eller detaljsalg i nåværende eller tilgrensede områder 

d) Produksjon og distribusjon av bioenergi i Innlandet 
e) Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte 

virksomheter. 
 

Ledelse: 
Daglig leder Ola Mørkved Rinnan (f 1949)   
Styrets leder Alexandra Bech Gjørv (f 1965) 
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Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/eidsiva-energi-as/hamar/energiforsyning/Z0GO0LN7/ 
 
Eierandel: 

Gjøvik 

Ø. Toten 

Andre

 
Aksjonærer 
Navn Ant aksjer Andel i %

75 370 159     22,08 %
75 370 157     22,08 %
57 237 155     16,77 %
50 620 004     14,83 %
32 052 281     9,39 %
11 308 812     3,31 %

6 660 525       1,95 %
6 134 741       1,80 %
4 109 379       1,20 %
4 101 917       1,20 %
3 579 646       1,05 %
3 219 157       0,94 %
2 622 742       0,77 %
2 429 743       0,71 %
2 054 690       0,60 %
1 168 181       0,34 %
1 122 988       0,33 %
1 059 593       0,31 %

253 586          0,07 %
196 002          0,06 %
178 982          0,05 %

97 996            0,03 %
93 070            0,03 %
89 491            0,03 %
89 491            0,03 %
89 433            0,03 %
78 218                      0,02 %

Grue Kommune
Sør-Odal Kommune

Kongsvinger Kommune 
Åsnes Kommune
Eidskog Kommune
Våler Kommune

Øystre Slidre Kommune
Vestre Slidre Kommune 
Vang Kommune
Lesja Kommune

Ringebu Kommune 
Øyer Kommune 
Stor-Elvdal Kommune 
Nord-Odal Kommune 

Åmot Kommune 
Trysil Kommune 
Engerdal Kommune 
Nord-Fron Kommune 

Skjåk Kommune

Hedmark Fylkeskraft AS 
Hamar Energi Holding AS
Ige Holding AS
Ringsaker Kommune
Oppland Fylkeskraft AS 
Gjøvik Kommune 
Løten Kommune 
Østre Toten Kommune 

  
 
I selskaper med flere enn 200 ansatte skal det velges en bedriftsforsamling på 12 
medlemmer eller et høyere antall, delelig med tre, som fastsettes av 
generalforsamlingen. 
Eidsivas bedriftsforsamling består av 30 medlemmer.  To tredeler av medlemmer med 
varamedlemmer velges av generalforsamlingen.  En tredel av bedriftsforsamlingens 
medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 
 
Fra Gjøvik/Østre Toten sitter ordfører Bjørn Iddberg i bedriftsforsamlingen, og 
ordfører Hans Seierstad er personlig vara. 
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Økonomiske nøkkeltall: 
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EIDSIVA ENERGI KONSERN 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 4 744 000     4 185 000     3 608 000     4 077 000     

Resultat før skatt 921 000        868 000        454 000        592 000        

Årsresultat 428 000        359 000        200 000        244 000        

Anleggsmidler 14 145 000   14 506 000   14 851 000   15 162 000   

Omløpsmidler 1 987 000     1 318 000     874 000        897 000        

Egenkapital 7 467 000     5 197 000     5 113 000     5 080 000     

Gjeld 8 665 000     10 627 000   10 612 000   10 979 000   

Bokført egenkapital/Totalkapital 46,3 % 32,8 % 32,5 % 31,6 %  
 
Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Årsregnskapet for Eidsivas virksomheter viser at konsernet i 2013 oppnådde et 
årsresultat på 245 millioner kroner etter skatt. 195 millioner kroner utbetales som 
utbytte til eierne. 
I 2013 styrket Eidsiva egenkapitalen ved at resultatet etter skatt var høyere enn utbetalt 
utbytte.  Eidsiva har økonomisk soliditet til å oppfylle utbyttekravene i 
aksjonæravtalen i noen år framover, selv med lave kraftpriser på den nordiske børsen.  
Dersom kraftprisene forblir lave i mange år, vil det være aktuelt for selskapet å drøfte 
størrelsen på det årlige utbytte med eierne. 
 
Konsernets driftsinntekter er nær en halv milliard høyere enn i 2013 enn 2012. 
Omsetningsøkningen skyldes både økte kraftpriser og volumvekst. 
Driften innen virksomhetsområdene har stort sett vært tilfredsstillende i 2013, men 
som følge av en mild værtype i fjerde kvartal ble resultatet for Bioenergi svakere enn 
forventet. Bredbåndsvirksomheten viser en positiv resultatutvikling, og 
tilsynsvirksomheten har stabil inntjening.  Resultatene for Moelven Industrier er 
svakere enn forventet og som følge av resultatutviklingen har konsernet foretatt en 
nedskrivning av verdiene i Moelven Industrier med 70 millioner kroner i 2013.  
Andelen av resultatet fra tilknyttede selskaper er negativt med 96 millioner kroner. 
Dette er 64 millioner kroner dårligere enn i 2012. 
Styret er fornøyd med resultatforbedringen i 2013, men fortsatt er resultatet ikke 
tilstrekkelig til å bygge egenkapital for konsernets framtidige investeringsplaner.  
Fallende markedspriser på kraft vil gi lavere inntjening de neste årene. Konsernet er 
solid og tåler dette på kort sikt, men styret vil i samarbeid med administrasjonen 
iverksette tiltak for å bedre inntjeningen i årene som kommer. 
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I 2011 ble det inngått nye aksjonæravtaler som sikrer et langsiktig regionalt offentlig 
eierskap med minimum 51 % til 2026 og deretter negativ kontroll med 34 % til 2036. 
Det ble etablert et ansvarlig lån til aksjonærene på 1,5 mrd kr og ytterligere nedsatt 
egenkapital med 750 mill kr med utbetaling til aksjonærene. Det ble videre lagt 
grunnlag for en oppkapitalisering med inntil 33 % om selskapet skulle trenge det for 
strategiske investeringer. 

Innlandet Revisjon utførte kontroll av selskapet våren 2013.  Rapporten konkluderer 
med at bedriftsforsamlingen har ivaretatt sin tilsynsoppgave overfor styret og konsern-
sjef. Konsernstyret har etterlevd aktuelle bestemmelser i lovverk og vedtekter, samt 
eierstyringsdokumentets «skal-krav» (lovpålagte krav samt instrukser).  

Rapporten anbefaler: Når det gjelder Eidsiva Energi så bør selskapet lage egne 
retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen, samt 
innføre skriftlige rutiner for hvilken informasjon som skal overbringes 
bedriftsforsamlingens medlemmer.                                                                                
Les hele rapporten her: 
http://www.irev.no/Global/IREV/Forvaltningsrevisjonsrapporter/Eidsiva%20Rapport%20Endelig%2020130523.pdf 
 
I 2013/2014 har Innlandet Revisjon og Hedmark Revisjon utført selskapskontroll av 
Eidsiva om roller, habilitet og sponsing.  Rapporten - datert september 2014 - er nå ute 
på høring hos eierne. 
 
Les også Eidsivas eiermelding 2014.  
Her omtales alle virksomhetene i Eidsiva konsernet: 
https://www.eidsivaenergi.no/Documents/om_eidsiva/Eiermelding/Eidsiva_Eiermelding_til%20web.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4              
Selskaper som Søndre og Nordre Land eier i fellesskap. 
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4.1.5       
Selskaper som Gjøvik kommune eier uavhengig av de øvrige kommunene i regionen. 

4.1.5.1 AS Gjøvik Rådhus 
 

Vedtektsfestet formål: 
Bygging og drift av et rådhus for Gjøvik kommune og virksomhet som står i 
forbindelse med det, herunder kapitalforvaltning.  Selskapet har ikke erverv til formål.  
Gjøvik Kommune skal være eneste leietaker.  Selskapets inntekter skal på sikt tilsvare 
selskapets kostnader. 

 
Ledelse/Styret: 
Daglig leder Sigmund Egner (f 1945)  
Ny daglig leder registrert 31.10.2013: Einar Amlie Karlsen (f 1950) 
Styrets leder Torvild Sveen (f 1975) 
Ny styreleder registrert 31.10.2013: Katrine Hveem Gjørvad (f 1970) 
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/gj%C3%B8vik-r%C3%A5dhus-as/gj%C3%B8vik/-/932399253/ 
 
Eierandel:  
Gjøvik kommune eier 2100 aksjer tilsvarende 100 %.   
Eierskapet er overdratt til AS Industribygg 1. juli 2013. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Gjøvik Rådhus AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 7 831       8 066          8 308          9 057          

Resultat før skatt 3 616       3 437          4 989          6 184          

Årsresultat 3 616       3 437          4 989          6 184          

Anleggsmidler 43 842     41 712        39 687        37 583        

Omløpsmidler 16 274     20 167        25 481        31 732        

Egenkapital 17 951     21 388        26 376        32 560        

Gjeld 42 165     40 491        38 792        36 754        

Bokført egenkapital/Totalkapital 29,9 % 34,6 % 40,5 % 47,0 %  
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Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Selskapet ble pr 1. juli 2013 overført til AS Industribygg. I løpet av 2. halvår 2013 og 
1. halvår er det gjennomført intervju- og spørreundersøkelser blant ansatte og brukerne 
bl.a. vedr. arbeidsmiljøet i bygget, samt en teknisk tilstandsanalyse. Dette er lagt til 
grunn for utredning av strategiske tema for rehabilitering av bygget. Hovedfokus 
høsten 2014 er å avklare rammene for rehabilitering i forhold til kommunens behov. 
Ombygging forventes å komme i gang fra 2016.  
 

4.1.5.2 AS Industribygg  
 

Vedtektsfestet formål: 
Fremme næringsutvikling ved å oppføre fast eiendom for utleie og videresalg og hva 
hermed står i naturlig forbindelse samt erverve aksjer i selskaper. 
 
Ledelse/Styret: 
Daglig leder Einar Amlie Karlsen (f 1950)   
Styrets leder Eirik Rime (f 1941)  
Ny styreleder registrert 21.07.2014: Tor Espen Larsen (f 1960)  
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/as-industribygg/gj%C3%B8vik/eiendomshandel-og-utleie/Z0IAV9IH/ 
 
Eierandel:  
Gjøvik kommune eier alle 17857 aksjer tilsvarende 100 %. 
Formannskapet i Gjøvik kommune er generalforsamling. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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AS Industribygg 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 22 127     22 495        22 641        29 504        

Resultat før skatt 5 220       6 251          6 180          6 539          

Årsresultat 5 220       6 251          6 180          6 539          

Anleggsmidler 169 055   193 878      237 438      295 233      

Omløpsmidler 9 746       22 843        23 179        21 307        

Egenkapital 54 283     60 535        66 715        86 111        

Gjeld 124 517   156 186      193 902      230 420      

Bokført egenkapital/Totalkapital 30,4 % 27,9 % 25,6 % 27,2 %  
 
Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
 
Industribygg har ca 37 300 m2 bygningsareal fordelt på 12 eiendommer og 
bygningsseksjoner. Leieinntektene i 2013 var ca 29,5 mill kr. og ga et overskudd på 
6,5 mill kr.  
 
Den 1. mars 2014 ble nybygg for EAB Engineering på Campus Gjøvik overlevert til 
bruk. Virksomheten er del av One Subsea, som er en av de globalt største 
virksomhetene innen undersjøisk oljevirksomhet. Virksomhetens lokalisering på 
campus gir store potensialer samspill med høgskolen.  
Industribygg har spilt en sentral rolle i opprettelse av Campus Gjøvik Science 
Network, som fokuserer på nærings- og bedriftsetablering i tilknytning til høgskolen. 
Industribygg har et særlig mandat fra Gjøvik kommune m h p å bidra til utvikling av 
campus, og deltar bl.a. i arbeidet med forbedring av bussbetjening og 
parkeringsordning.  
 
For å dekke de økende behov for lokaler til Høgskolen i Gjøvik har Industribygg i 
konkurranse med Mustad Næringspark og Statsbygg tilbudt å oppføre et nybygg på ca 
4500 m2. Konkurransen ble avgjort til Statsbyggs fordel. Høgskolen ønsker bygget 
oppført på Industribyggs tomt. Avklaring i forhold til Statsbygg på dette ventes å skje i 
høst.  

 
Forslag til reguleringsplan for Farverikvartalet ble oversendt Gjøvik kommune 20. 
april 2012. Planen har fått en meget positiv mottakelse. Likevel har det krevd 
betydelig tid og ressursforbruk å avklare de relativt få truslene om innsigelse som kom 
fra regionale myndigheter ved offentlig ettersyn. De gjenstående truslene om 
innsigelse er nylig avklart, og planen kan nå fremmes for sluttbehandling i kommunen. 
Prosessen videre vil ha fokus på å finne deltakere til gjennomføring av prosjektet.  
 
Samlet omfatter Industribyggs portefølje vel 50 000 m2 i bestående eiendommer og ca 
45 000 m2 i utviklingsprosjektet Farverikvartalet.  
  
Etterspørselen etter Industribyggs medvirkning til realisering av nærings- og 
samfunnsutviklingsprosjekter er stor. 
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4.1.5.3 Gjøvik olympiske anlegg AS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Utbygge, eie og drive flerbrukshall og svømmehall samt hva hermed står i forbindelse 
samt delta i andre selskaper med tilsvarende formål. 
 
Ledelse: 
Daglig leder Bjørn Blichfeldt (f 1953)   
Styrets leder Ola Limoseth (f 1961)  
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/gj%C3%B8vik-olympiske-anlegg-as/gj%C3%B8vik/idrettsanlegg-og-utstyr/Z0ID62PT/ 
 

Eierandel:  
Gjøvik kommune eier alle 1300 aksjer tilsvarende 100 %. 
Formannskapet og Utvalg for kultur og idrett i Gjøvik kommune er generalforsamling. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Gjøvik Olympiske Anlegg AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 13 070     14 959        13 213        15 420        

Resultat før skatt (392)         (88)              (559)            (284)            

Årsresultat (286)         (66)              (414)            (245)            

Anleggsmidler 1 458       1 347          1 373          1 343          

Omløpsmidler 8 129       6 616          6 359          5 582          

Egenkapital 2 963       2 897          2 484          2 238          

Gjeld 6 623       5 066          5 249          4 686          

Bokført egenkapital/Totalkapital 30,9 % 36,4 % 32,1 % 32,3 %  
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Eieren forventer at selskapet arbeider mot økonomisk balanse innenfor de 
rammebetingelser som er gitt.   
Eieren har gitt GOA i oppdrag å se på organiseringen av selskapet på et fritt grunnlag.  
GOA har bestått i 20 år, og kanskje vil selskapet være tjent med en annen organisering 
i de kommende år.  
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Styret i GOA har foreslått overfor Gjøvik kommune at en sammenslåing av GOA og 
andre kommunale kulturarenaer/idrettsarenaer bør utredes, og at utredningen bør si 
noe om en eventuelt ny organisasjonsform. 
I samsvar med anbefalinger fra GOA vedtok eier å gjennomføre en utredning ved hjelp 
av ekstern rådgiver.   
Forprosjektrapport "Samordning av kultur- og idrettsarenaer” kom 23.01 2014.   
Rapporten har ikke gitt grunnlag for beslutning om endret organisasjonsform, men det 
arbeides videre med å ta ut synergieffekter gjennom sterkere samarbeid og samordning 
av kommunale idretts- og kulturarenaer.  Resultatet av arbeidet skal legges fram som 
egen sak for formannskapet i Gjøvik innen 1. mars 2015. 

4.1.5.4 AS Snertingdal Auto 
 

Vedtektsfestet formål: 
Selskapets formål er rutebildrift, dieselsalg, turkjøring/turproduksjon og hva dermed 
står i forbindelse. 
 
Ledelse/Styret: 
Daglig leder Jan Tore Alund (f 1962)   
Styrets leder Arne Fladsrud (f 1950)   
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/snertingdal-auto-as/snertingdal/turkj%C3%B8ring/Z0I83FJB/ 
 
 
Eierandel:  
Gjøvik kommune eier 52 aksjer tilsvarende 20,8 %. 

 
Økonomiske nøkkeltall: 
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AS Snertingdal Auto 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 15 344     16 417        16 250        15 755        

Resultat før skatt 449          773             194             36               

Årsresultat 495          833             132             13               

Anleggsmidler 7 374       6 280          7 533          6 930          

Omløpsmidler 817          1 599          1 740          1 756          

Egenkapital 2 489       3 322          3 454          3 467          

Gjeld 5 702       4 557          5 819          5 219          

Bokført egenkapital/Totalkapital 30,4 % 42,2 % 37,2 % 39,9 %  
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Økonomisk sett har selskapet en svak lønnsomhet og likviditet, men soliditeten er 
fortsatt god. 
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4.1.5.5 AS Snertingdalshallen 
 

Vedtektsfestet formål: 
 
Ledelse/Styret: 
Kontaktperson Kåre Haugen (f 1945) 
Styrets leder Kåre Haugen (f 1945)  
  
Se flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/snertingdalshallen-as/snertingdal/-/956918596/ 

 
Eierandel:  
Gjøvik kommune eier 107 aksjer tilsvarende 27,44 %. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Snertingdalshallen AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 277          295             298             315             

Resultat før skatt 7              2                 8                 22               

Årsresultat 7              2                 8                 22               

Anleggsmidler 807          750             859             794             

Omløpsmidler 91            71               29               63               

Egenkapital 272          274             282             304             

Gjeld 626          548             606             553             

Bokført egenkapital/Totalkapital 30,3 % 33,3 % 31,8 % 35,5 %  
 

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Økonomisk sett har selskapet en svak lønnsomhet og likviditet, men soliditeten er god. 
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4.1.5.6 Norsk Bane AS  
 

Vedtektsfestet formål: 
Norsk Bane AS arbeider med utredning og prosjektering av høyhastighetstog i Norge. 
I tillegg til dette tilbyr selskapet planlegging og analyse av infrastruktur og 
driftsopplegg for jernbane og tilhørende transportsystemer.  
 
Ledelse/Styret: 
Daglig leder Jørg Wember Westermann (f 1956)   
Styrets leder Kjell Stundal (f 1945)   
 
Flere opplysninger på  
http://www.proff.no/roller/norsk-bane-as/%C3%A5lesund/oppf%C3%B8ringer-uten-
bransjetilknytning/Z0I41AYW/ 
 
Eierandel:0,48 % 
Gjøvik kommune har skutt inn kr. 50.000 av en aksjekapital på totalt 10,5 mill. 
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Norsk Bane AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 1 837       1 962          3 226          2 097          

Resultat før skatt (1 414)      (261)            145             (43)              

Årsresultat (1 414)      (261)            145             (43)              

Anleggsmidler 335          335             335             335             

Omløpsmidler 758          395             1 021          473             

Egenkapital 770          509             654             612             

Gjeld 323          222             703             197             

Bokført egenkapital/Totalkapital 70,4 % 69,6 % 48,2 % 75,6 %  
 
 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Kommunen og regionen har kjøpt en mindre aksepost for å støtte opp om det 
utredningsarbeid selskapet gjør for å vise mulighetene for høyhastighetsbane her i 
landet. Regionen fikk endelig på plass et spleiselag som utredet en høyhastighetsbane 
vest for Mjøsa, utredningen ble presentert 28.10.11.  Vi har ikke bindinger utover 
oppdraget som ble gitt ift spleiselag. Når NTP blir framlagt våren 2013 bør videre 
engasjement vurderes på nytt.  Trasevalg og detaljer rundt utredningen vest for Mjøsa 
ligger på Norsk Banes hjemmeside: 
http://www.norskbane.no/download.aspx?object_id=5D136589865042169D83B43EFA05FDF0.pdf 
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4.1.5.7 Oplandske Bioenergi AS 
 

Vedtektsfestet formål: 
Bygge og drive bioenergianlegg, herunder levere energi fra anlegg og drive handel 
med biobrensel, samt alt som står i forbindelse med dette og investering og deltakelse i 
andre selskaper. 
 
Ledelse/Styret: 

 Daglig leder Einar Stuve (f 1960)   
Styrets leder Helge Bryhni (f 1948)   
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/oplandske-bioenergi-as/biri/oppf%C3%B8ringer-uten-
bransjetilknytning/Z0I3Q2M1/ 
 
Eierandel:  
Gjøvik kommune eier aksjer tilsvarende 0,27 % etter nye emisjoner i selskapet. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Oplandske Bioenergi AS 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 9 903       13 049        19 669        25 422        

Resultat før skatt (644)         (379)            728             143             

Årsresultat (464)         (273)            754             88               

Anleggsmidler 47 157     53 864        93 302        103 639      

Omløpsmidler 7 416       14 874        18 662        9 825          

Egenkapital 20 279     33 502        43 062        43 150        

Gjeld 34 293     35 235        68 902        70 314        

Bokført egenkapital/Totalkapital 37,2 % 48,7 % 38,5 % 38,0 %  
 
 Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 

Ikke vurdert.
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4.1.5.8  Gjøvik Boligstiftelse 
Vedtektsfestet formål: 
Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av ulike årsaker 
trenger bistand til å skaffe seg bolig.  Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art. 
Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskudd 
fra offentlige myndigheter. 
 
Ledelse/Styret: 
Daglig leder Kjell Olav Emblem (f 1943)   
Ny daglig leder fra 23 05 2013:Tom Murstad Søgård (f 1960) 
Styrets leder Even Solhaug (f 1970)   
 
Flere opplysninger på 
http://www.proff.no/roller/gj%C3%B8vik-boligstiftelse/gj%C3%B8vik/oppf%C3%B8ringer-uten-
bransjetilknytning/Z0I6OG7J/ 
 
Eierandel: 
Stiftelsen eier seg selv. 
Gjøvik Boligstiftelse ble etablert 1.1.2003 som en fortsettelse og videreføring av 
Stiftelsen Gjøvik Omsorgsboliger, Stiftelsen Gjøvik kommunale Boliger og Stiftelsen 
Gjøvik Ungdomsboliger.  Fra og med 1.1.2005 ble også Sentrum Boligstiftelse 
fusjonert inn i Gjøvik Boligstiftelse. 
 
Økonomiske nøkkeltall: 
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Gjøvik Boligstiftelse 2010 2011 2012 2013

  (Tall i 1000 kroner)

Brutto driftsinntekter 58 097     60 545        62 852        65 009        

Resultat før skatt 2 728       1 714          1 737          2 049          

Årsresultat 2 728       1 714          1 737          2 049          

Anleggsmidler 354 679   357 712      357 439      365 209      

Omløpsmidler 20 208     15 740        18 079        22 480        

Egenkapital 49 128     50 842        52 580        54 629        

Gjeld 325 759   322 610      322 938      333 060      

Bokført egenkapital/Totalkapital 13,1 % 13,6 % 14,0 % 14,1 %  
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Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende: 
Stiftelsen har en meget god likviditetssituasjon, og tilfredsstillende soliditet. Det som 
finnes av ekstra midler brukes til å styrke vedlikeholdet av den store boligmassen. 
Stiftelsen er et viktig boligpolitisk instrument for Gjøvik kommune, og en er i tett 
dialog med helse- og omsorg og NAV i den forbindelse.  
Stiftelsen har og vært med i samarbeidet om BOSO – boligsosial program som pågår. 
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4.1.6    
Selskaper som Søndre Land kommune eier uavhengig av de øvrige kommunene i 
regionen. 
 
 

4.1.7    
Selskaper som Nordre Land kommune eier uavhengig av de øvrige kommunene i 
regionen. 
 

 

4.1.8      
Selskaper som Østre Toten kommune eier uavhengig av de øvrige kommunene i 
regionen. 
 

  

4.1.9    
Selskaper som Vestre Toten kommune eier uavhengig av de øvrige kommunene i regionen. 
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