Eierskapsmelding 2022
Samisk tekst . . . .

Saksfremlegg for kommunestyret 7. april 2022.
Vivien Olsen, næringskonsulent, saksbehandler

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS

Side 1

Innhold
Innledning................................................................................................................................................3
Juridisk bakgrunn .................................................................................................................................3
Prinsipper ................................................................................................................................................5
Styrer i hel eller deleide selskaper .......................................................................................................5
Forvaltning av eierskap i Kåfjord kommune.............................................................................................6
Kommunestyret ...................................................................................................................................6
Kontrollutvalget ...................................................................................................................................7
Kommunedirektøren............................................................................................................................7
Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. ........................................7
Kommuneloven § 17-1 Interkommunalt samarbeid .......................................................................8
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt
samarbeid........................................................................................................................................8
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. ....................8
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om
offentlige anskaffelser.....................................................................................................................8
Kommuneloven §19-1 Kommunalt oppgave fellesskap ..................................................................8
Om hvert enkelt selskap ..........................................................................................................................9
Oversikt - Kåfjord kommune har følgende eierposter per 01.12.2022 ................................................9
Aksjeselskap ..................................................................................................................................10
Samarbeid etter kommunelovens §17-1............................................................................................21

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS

Side 2

Innledning
Denne meldingen har to hovedfunksjoner, og to hoveddeler. Den skal bidra til å gi retning for politisk
styring av alle selskapene i Kåfjord kommunes eierskap. Den belyser de prinsippene for forvaltning av
selskapene skal følge med hensyn til miljø, likestilling, etikk osv. Disse føringene – eierpolitikken
legger rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene. Den skal også gi en beskrivelse av de
selskapene som er i kommunalt eie og hvilke spesifikke forventninger kommunen har til de heleide
selskapene.
Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig
verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og
eierstrategier.
Eierstyring er en sentral rolle for de folkevalgte, og ikke noe de kan overlate til administrasjonen.
Administrasjonens rolle er å styrke de folkevalgtes rolle i eierstyringen.

Juridisk bakgrunn
I kommuneloven § 26-1 – Eierskapsmelding kan en lese:
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som
skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i
virksomhetene nevnt i bokstav b.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven §23-2 påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,
blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker
skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på
sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning,
redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver.
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Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke
til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen eller
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder
lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet.
Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.
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Del 1
Generelt om eierstyring i Kåfjord kommune
Prinsipper
a) Kommunestyret skal hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide
en eierskapsmelding for alle sine selskaper, både heleide og deleide selskaper.
b) Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For
selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventinger erstattes av
andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.
c) Overordnet eierpolitikk utformes tidlig i den 4-årige valgperioden
d) Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
e) Ordføreren eller andre kommunestyrerepresentanter gis fullmakt til å møte som aksjonær og
stemme på generalforsamling.
f) Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig
samfunnsutvikling.
g) Det skal være åpenhet knyttet til Kåfjord kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet.
h) Normene i Kåfjord kommunes etiske regelverk skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves
i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i.
i) Det skal utarbeides etiske retningslinjer for alle selskaper Kåfjord kommune er hel eller deleier
av.

Styrer i hel eller deleide selskaper
Styreverv i selskaper er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv,
ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at
man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar selskapets
interesser og eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens
rammer.
a) Kommunen skal som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom
selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
b) Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet/foretaket og skal herunder
ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets/foretakets ledelse på vegne av eierne.
Kåfjord kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling,
representantskap og eiermøter.
c) Det skal benyttes valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap.
Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets
egenart og kommunens formål med eierskapet.
d) Representantskapet/generalforsamlingen skal velge leder av valgkomiteen.
e) Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og
fremstå som rimelig ut ifra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.
Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig
nivå, men ikke være lønnsledende. Kåfjord kommune forventer at det tas hensyn til den
alminnelige lønnsfastsettelsen i arbeidslivet. Når Kåfjord kommune har eierkontroll, skal
selskapene/foretakene ha en lønnspraksis for ledelsen som er åpen for innsyn.
f) Følgende styrerutiner skal etterstrebes. Styret
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-

fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvarsog oppgavefordeling.
foretar en egenevaluering hvert år.
vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om
ansvar, oppgaver og rollefordeling.
gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og
gjennomføring.
gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

Forvaltning av eierskap i Kåfjord kommune
Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og
selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode prosesser ved
gjennomføring av valg, strategiendringer med videre. Kommunestyret, kontrollutvalget og
rådmannen har i den sammenheng viktige og ulike roller:

Kommunestyret
vedtar oppretting, avvikling og deltakelse/uttreden av selskaper
godkjenner vedtekter, selskapsavtaler, aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler m. v.
vedtar kommunens eierpolitikk
vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak
oppnevner styret for KF og representanter til eierorganene i øvrige selskap (valg av
styrerepresentanter til aksjeselskap og interkommunale selskaper gjennomføres av hhv.
generalforsamling og representantskap).
f) gjennomfører eiermøter med selskap og foretak. Eiermøter med ledelsen i selskap/foretak gir
kommunestyret grunnlag for å sjekke og kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte
som understøtter selskapets/foretakets formål og kommunens mål med eierskapet.
Kommunestyret gir i eiermøtene signaler til selskapsledelsen om hva kommunen som eier er
opptatt av.
g) velger leder for valgkomiteer
h) vedtar kommunens økonomiplan og tilhørende rapporter som direkte eller indirekte kan påvirke
selskapene
i) vedtar vedtekter for kommunale foretak (KF)
j) vedtar endringer i eierskap, jfr. økonomiske transaksjoner i forbindelse med endringer i eierbrøk
k) har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket
etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når
virksom- heten er skilt ut i egne selskaper.
l) vedtar rapporter fra kontrollutvalget etter gjennomført selskapskontroll
a)
b)
c)
d)
e)

I aksjeselskap er generalforsamlingen den øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre organ.
Myndigheten må utøves i generalforsamlingen. En kan politisk behandle saker på forhånd som skal
opp i generalforsamlingen, men generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.
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Ordfører skal være kommunens representant i operative eierorganer (eks. representantskapet i IKS,
generalforsamlingen i AS), med mindre annet bestemmes av kommunestyret.
Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller diskutert i
kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet.
I aksjeselskap der Kåfjord kommune er eneeier kan kommunestyret ta stilling til de saker som skal
behandles på generalforsamlingen. Ordfører gjennomfører generalforsamlingen i henhold til
kommunestyrets vedtak.
Med mindre annet er fastsatt i selskapets vedtekter skal kommunen stemme samlet for sitt
aksjeinnehav. Dette innebærer at flertallets avgjørelse i kommunestyret vedtas som kommunens
standpunkt, hvis ikke noe annet følger, jf. kommuneloven § 11-9.

Kontrollutvalget
Gjennomfører selskapskontroll og skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med
kommunens eierinteresser i selskapene.

Kommunedirektøren
a) iverksetter kommunestyrets vedtatte eierpolitikk.
b) utvikler forslag til eierstrategier for behandling i kommunestyret.
c) etablerer rutiner for løpende eieroppfølging, herunder styringsdialog med styrer, rutiner for

styrevalg, forberedelse til møter i eierorgan, eiermøter i formannskapet m.m.
d) Kommunedirektøren har ingen styringsrett overfor Kommunale foretak (KF), og daglig leder er
underordnet styret i foretaket. Kommunedirektøren kan like fullt instruere daglig leder om at
iverksettelsen av en sak utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Videre
skal administrasjons- sjefen i saker som behandles i kommunestyret, gis anledning til å uttale seg
før styret i foretaket treffer vedtak.

Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet,
etikk osv.
Heleide selskaper av Kåfjord kommune forventes å legge til grunn de føringer Kåfjord kommune og
KS har satt i forbindelse med etiske retningslinjer og overordnet arbeidsgiverpolitikk. Her er følgende
forhold viktige:
a)
b)
c)
d)
e)

Samfunnsansvarlig drift
Selskapene har antikorrupsjonsprogram
Selskapene skal jevnlig bytte revisor
Selskapene skal ha eget etisk regelverk
Selskapene skal ha tiltak for å hindre korrupsjon og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med
anskaffelser. For selskaper der Kåfjord kommune er deleier er det en forventning om at
selskapene bestreber seg på å følge de samme føringene som for de heleide selskapene.
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Del 2 Selskapene

Dette er de vanligste selskapsformene i kommunal sektor:







AS - aksjeselskap, styres av aksjeloven
IKS – interkommunalt selskap, styres av Lov om interkommunale selskaper. IKS er et selvstendig
rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad.
KF – kommunalt foretak, styres av kommuneloven kapittel 9. Kommunale foretak er ikke et
selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen. Styret er direkte underordnet
kommunestyret, men organisasjonsformen har en selvstendig stilling sammenliknet med
kommunen for øvrig.
SA – samvirkeforetak, styres av samvirkeforetakloven
DA – selskap med direkte ansvar, styres av Selskapsloven

Utover disse har kommuner gjerne interkommunale samarbeid som er hjemmel i kommuneloven

Kommuneloven § 17-1 Interkommunalt samarbeid
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid.
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige
anskaffelser.

Kommuneloven §19-1 Kommunalt oppgave fellesskap
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å
opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel
gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte
tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
oppgavefellesskap.

Kommuneloven § 20-1 vertskommunesamarbeid.
En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe
enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen
lovgivning ikke er til hinder for det.
Bestemmelsen i første ledd gjelder på tilsvarende måte for fylkeskommuner.
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Om hvert enkelt selskap
Kåfjord kommune er hel- eller medeier i en rekke foretak og samarbeidsavtaler. I det følgende
kommer først en oversikt over foretakene også detaljer om hvert enkelt.
Under hvert foretak markeres kommunens motivasjon til å delta i eierskapet. Eierskap kan være
finansielt motiverte, politisk motiverte, effektivisering/forbedring av tjenesteproduksjons motiverte
og samfunnsøkonomisk motiverte eierskap og lignende.

Oversikt - Kåfjord kommune har følgende eierposter per 01.12.2022
Aksjeselskap
Eierandel %
Visit Lyngenfjord
Senter for nordlige folk
Ymber
Avfallsservice
Ullsfjordforbindelsen
Ungbo
Kommunekraft AS
Nord-Troms museum
Kåfjord vekst
Bredbåndsfylket Troms AS
Campus Nord-Troms AS
Interkommunalt selskap
Komrev. Nord
Interkommunalt arkiv Tromsø IKAT
Halti Kvenkultursenter
K-sekretariatet IKS
Samvirkeforetak (SA)
Birtavarre Samfunnshus SA
Biblioteksentralen SA
Selskaper med direkte ansvar (DA)
Nord-Troms regionråd
Næringsutvalget i Nord-Troms - NUNT
Regional ungdomssatsing - RUST
Stiftelser
SMISO Troms
Krisesenter for Tromsø og omegn
Kommuneloven § 19-1 Kommunalt oppgave i fellesskap
PPT Nord-Troms
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning -Midt-Troms
Innkjøpssamarbeid Nord-Troms
IKT-samarbeid Nord-Troms
Nord-Troms friluftsråd
Kommuneloven § 20-1 - Vertskommunesamarbeid
Lyngenfjord brann og redning
Interkommunal jordmortjeneste
Felles barnevern
110-sentralen i Troms
Dato: 22.02.2022
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17,91
20,02
16,67
16,67
8,62
100,00
0,31
16,67
100,00
0,81
16,67
0,90
3,00
10,00
1,04
12,5
2 andeler
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Aksjeselskap
Visit Lyngenfjord
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Senter for nordlige folk
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Ymber
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.

Dato: 22.02.2022
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Visit Lyngenfjord AS
Bidrag til vekst innen reiselivsnæringa, samfunnsøkonomi
2013
3
Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy
Kåfjord, Storfjord, Nordreisa
Aksjeloven
Vedtekter
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen
21,822%
250.000 i året i tilskudd fra næringsfondet. 65.000 i året for 4 digital
turistinformasjon. Gratis kontor på rådhuset.
Det jobbes for at Kvænangen også skal bli med på eiersiden.

Senter for nordlige folk AS
Politisk, samfunnsøkonomisk
2009
9
Kåfjord kommune, Sametinget, Riddu Riddu, Troms fylkeskommune,
private eiere.
Kåfjord
Aksjeloven
Vedtektene
Generalforsamling
Hver eier velger 1 representant med vara. De private eierne velger 1
til å representere alle.
20,023%
126.000 (2018)

Ymber AS
Økonomi, samfunnsøkonomi, politisk
2018
7
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen, Loppa, Kautokeino
Nordreisa
Aksjeloven
Vedtektene
Generalforsamlingen
16,667%
Driftsfinansiert
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Annet

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kautokeino eier 16,66% hver,
Kvænangen og Loppa 8,33%, Troms Kraft AS 16,66% (eid av Troms
fylkeskommune og Tromsø kommune).

Avfallsservice
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Ullsfjordforbindelsen
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Ungbo
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Dato: 22.02.2022

Avfallsservice AS
Økonomi, samfunnsøkonomi, effektivisering/forbedring av
tjenesteproduksjon
1992
31
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Nordreisa
Aksjeloven
Vedtekter
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen
16,667%
Driftsfinansiert
Like eierandeler. Avfallsservice eier Recom AS, Origo Skibotn AS,
Arctic Waste Management As og Alta Fjernvarme AS

Ullsfjordforbindelsen AS
Politisk, samfunnsøkonomi
2011
0
Tromsø kommune, Lyngen kommune, Kåfjord kommune, Troms
kraft invest
Aksjeloven
Vedtekter
Generalforsamling
Generalforsamling
8,621%

Ungbo AS
Samfunnsøkonomi, effektivisering, økonomi
1993
6
Kåfjord kommune
Aksjeloven
Vedtekter
Formannskap
Formannskap
Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS

Side 11

Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Kommunekraft
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Nord-Troms museum
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Kåfjord vekst
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Dato: 22.02.2022

100%

Kommunekraft AS
Økonomi
1993
6
Sør-Varanger, Berlevåg, Lebesby, Porsanger, Hammerfest, Alta,
Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Målselv, Senja, Bardu,
Gratangen, Tjeldsund
Oslo
AS

6k i Finnmark og 10K i Troms. Eid av 174 kommuner.
Landssamanslutninga Av Vasskraftkommunar eier 57%, andre 43%.
LVK ble stiftet i 1977, landsdekkende organisasjon med 174
medlemskommuner.

Nord-Troms Museum AS
Politisk
2013
12
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Nordreisa
Aksjeloven
Vedtekter

16,667%
240.000 + 35.000 til sommerverter
Hver av kommunene eier 1/6-del hver

Kåfjord vekst AS
Samfunnsøkonomi
1993
32
Kåfjord kommune
Birtavarre
Aksjeloven
Vedtekter
Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Bredbåndsfylket Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Campus Nord-Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

kr 1.483.722

Bredbåndsfylket Troms AS
Politisk
2003
20
Alle kommunene i Troms +Troms fylkeskommune som største eier
Aksjeloven
Vedtekter

Campus Nord-Troms AS
Politisk, samfunnsøkonomisk
2021
2
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Nordreisa
Aksjeloven
Vedtekter
Generalforsamling
Generalforsamling

Campus Nord-Troms AS eies av de 6 Nord-Troms kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
Ønsket er å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud
innenfor høyere utdanning i regionen. Målet er å være motor,
megler og møteplass for kompetanseutvikling i Nord-Troms. Campus
Nord-Troms har avtale med UiT og studiebiblioteket (all virksomhet
er overført både ansatte, avtaler og midler). Fast tilsatt leder og
studieadministrator + 1 trainee i et års engasjement.

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Interkommunale selskap
Komrev nord
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere

Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Komrev nord IKS
Økonomi, internkontroll
2003
36
Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Gratangen,
Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja,
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa,
Kvænangen, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø, Narvik, Evenes,
Lødingen, Sortland, Bø, Hemnes, Troms og Finnmark fylkeskommune
Harstad, Tromsø, Narvik, Finnsnes, Sjøvegan, Sortland
IKS

Interkommunalt arkiv Tromsø IKAT
Navn på selskap
Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT)
Motiv for eierskap
Økonomi
Etablert
2004
Antall stillinger
8
Deltakere
Kvæfjord, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Bardu, Salangen, Målselv,
Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord,
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tjeldsund
Forretningskontor
Tromsø
Rettslige rammer
IKS
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Halti kvenkultursenter
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Halti Kvenkultursenter IKS
Politisk
2009
7
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Nordreisa
IKS
Vedtekter

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS

Side 14

Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

K-sekretariatet
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

10%
30.000
Nordreisa eier 40%, øvrige kommuner 10% hver, Troms
fylkeskommune 10%.

K-Sekretariatet IKS
Politisk, økomomisk
2004
5
Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Senja,
Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Harstad, Ibestad,
Kvæfjord, Bø, Evenes, Hadsel, Lødingen, Øksnes, Sortland
Hovedkontor i Tromsø, avdelingskontor på Finnsnes og i Harstad
IKS
Vedtekter

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Samvirkeforetak
Birtavarre samfunnshus
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Biblioteksentralen
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Birtavarre samfunnshus SA
Politisk

Vedtekter

Biblioteksentralen SA
?
1952
51
Oslo
Samvirkeloven
Vedtekter

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Selskaper med direkte ansvar
Nord-Troms Regionråd
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Nord-Troms Regionråd
Politisk
1989/1997
1,5
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Nordreisa
DA, Selskapsloven
Representantskap av formannskapene
Ordførere er styret
kr 417 725,00
Ny selskapsavtale fra 2018. Formannskapene utgjør repr. Skap, styre
med ordførere, arbeidsutvalg med rådsordfører, leder
rådmannsutvalg (RU) og sekretariatsleder. Rådmannsutvalg med
tale- og forslagsrett. DL i 100% stilling, hvorav ca. 30% dedikert RU. I
tillegg ca 20% stilling dedikert RU og 30% merkantil stilling.
Studiesenter organisert som avdeling i regionrådet. Regional
ungdomssatsing (RUST) og Næringsutviklere i NT (NUNT) organisert
som underutvalg med egne vedtekter. Har hatt prosjektstillinger
knyttet til Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 2016-2018
hhv. prosj.leder for Kompetanseløftet Nord-Troms (50%),
entreprenørsatsingen HoppIDÉ (deltid) og Boligprosjektet med egen
prosjektleder. Andre prosjekter: Forskningsnode Nord-Troms,
Mastergradsstipend Nord-Troms, Regional strategi for infrastruktur,
«Drivkraft Nord-Troms». Nå egen prosjektstilling til Drivkraft NordTroms.

Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT)
Navn på selskap
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT)
Motiv for eierskap
Politisk, kompetanseutvikling, stabilisering av kompetanse
Etablert
2014
Antall stillinger
Deltakere
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Forretningskontor
Skjervøy/Kåfjord
Rettslige rammer
DA, underutvalg av Regionrådet, Selskapsloven
Rammer
Vedtekter
Bedriftsforsamling
Valg av styre
En næringsarbeider pr. kommune utgjør styret
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Ingen overføringer. Egeninnsats.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST)
Navn på selskap
Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST)
Motiv for eierskap
Politisk
Etablert
2009
Antall stillinger
0,5
Deltakere
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Forretningskontor
Nordreisa
Rettslige rammer
DA, underutvalg Regionrådet
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Egne vedtekter for Nord-Troms ungdomsråd. RUST eies av NordTroms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to
representanter fra hver av kommunene, samt et Fagråd bestående
av den administrative ressursen som jobber med ungdomsråd.
Tilsatt regional ungdomskonsulent som del av regionrådets
sekretariat. Felles opplæring av kommunale ungdomsråd. RUSTkonferansen. Forvalter Prøv sjøl-ordningen.

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Stiftelser
SMISO Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere

SMISO Troms
Samfunnsøkonomisk, kompetanseutvikling, politisk

Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Tromsø, Kvæfjord, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv,
Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord,
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tjeldsund
Tromsø
Stiftelsesloven

Drives primært med midler fra kommune, fylkeskommune og stat.
Styre med representasjon fra vertskommune, politikk, fag, brukere
og ansatte.

Krisesenter for Tromsø og omegn
Navn på selskap
Krisesenter for Tromsø og omegn
Motiv for eierskap
Økonomisk, samfunnsøkonomisk
Etablert
2010
Antall stillinger
Deltakere
Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa,
Skjervøy, Kvænangen
Forretningskontor
Tromsø
Rettslige rammer
Stiftelsesloven
Rammer
Vedtekter
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Lovpålagt tilbud. 10-årig rammeavtale med 9 kommuner

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Gjensidige forsikringsselskap
Kommunenes landspensjonskasse KLP
Navn på selskap
Kommunenes landspensjonskasse KLP, gjensidig forsikringsselskap
Motiv for eierskap
Økonomi, samfunnsøkonomi
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Aksjeloven
Rammer
Vedtekter
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Samarbeid etter kommunelovens §17-1
PPT Nord-Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
IUA Midt- og Nord-Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

PPT Nord-Troms
Samfunnsøkonomisk
7
Nordreisa, Kåfjord
Nordreisa
Kommuneloven §17-1

Fylkeskommunen deltar

IUA Midt- og Nord-Troms Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning
Økonomisk, samfunnssikkerhet

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø
Tromsø
Kommuneloven §17-1

32 regioner i hele landet

Innkjøpssamarbeid Nord-Troms
Navn på selskap
Innkjøpssamarbeid Nord-Troms
Motiv for eierskap
Økonomisk, stabilisering av tjeneste
Etablert
Antall stillinger
1
Deltakere
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
Forretningskontor
Skjervøy
Rettslige rammer
Kommuneloven §17-1
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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IKT-samarbeid Nord-Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Nord-Troms Friluftsråd
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

IKT-samarbeid Nord-Troms
Økonomisk, stabilisering av tjeneste
2005
1,5
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord
Kommuneloven §17-1
Vedtekter

Felles IKT-leder. Kommunene har 12 ansatte + lærlinger og
utplasserte fra NAV som jobber delvis mot felles datasenter. Lyngen
meldte seg ut i 2014. Forventes større satsing på skyløsninger.
Revidert organisering og nye vedtekter under vurdering.

Nord-Troms Friluftsråd
Økonomisk, sikring av kompetanse
2014
1
Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa
Skjervøy
Kommuneloven §17-1

Styre med 1 repr. fra hver kommune, årsmøte med 2 repr. fra hver
kommune. Medlem i Friluftsrådenes Landsforbund. For tiden 27
friluftsråd i landet som dekker 226 kommuner.

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Samarbeid etter kommunelovens §17-1, lovpålagte oppgaver
Lyngenfjord brann og redning
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Lyngenfjord brann og redning
Brann og redning
2022
5
Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune.
Storfjord

Vertskommunen, Storfjord, skal gjennom brann og redningsvesenet
utøve de pålagte krav angitt i Brannlovens §11 med tilhørende
forskrifter. Dette omfatter informasjons- og motivasjonstiltak,
brannforebyggende tilsyn, ulykkesforebyggende oppgaver,
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, samt sørge for
risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I samarbeidet er det
ansatt brannsjef, avdelingsledere, tilsynspersonell og snart også
brannforebyggere/ feiere. Kommunene vil hver for seg sørge for sine
beredskapsavdelinger, som tidligere.

Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms
Navn på selskap
Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms
Motiv for eierskap
Effektivisering, økonomi, stabilisering av tjeneste, sikring av
kompetanse
Etablert
2012
Antall stillinger
Deltakere
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen
Forretningskontor
Nordreisa
Rettslige rammer
Kommuneloven §17-1
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet
Styringsgruppe fra kommunene og UNN.
Felles barnevern
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Dato: 22.02.2022

Felles barnevern
Effektivisering, kompetanseutvikling, habilitesforhold
2020
11,90
Nordreisa, Kåfjord
Nordreisa
Kommuneloven §17-1
Versjon nr.:

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

110-sentralen i Troms
Navn på selskap
Motiv for eierskap
Etablert
Antall stillinger
Deltakere
Forretningskontor
Rettslige rammer
Rammer
Bedriftsforsamling
Valg av styre
Eier- og ansvarsdel
Øk. rammer og driftstilsk.
Annet

Dato: 22.02.2022

Versjon nr.:

Nytt samarbeid fra 1.1.2020. Kvænangen har inngått avtale med
Alta.

110-sentralen i Troms
Økonomisk

Troms politidistrikt, 23 kommuner.
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Utarbeidet av: Vivien Olsen

Godkjent av: FSK/KS
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