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DEL 1 – Eierpolitikk og bakgrunnsinformasjon 

1. Innledning

Formålet med eierskapsmeldingen er å tydeliggjøre eierstrategier for selskap kommunen har eierinteresser i. Uavhengig 
av selskapsform er denne meldingen ment å være gjeldene så langt den rekker.

Både politisk styring og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon om de selskaper hvor kommunen 
har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder både omfanget av selskapsorganisering i kommunen, funksjonen til de 
kommunale selskapene, og hvordan selskapene er organisert og drevet.

Eierskapsmeldingen er viktig for å tydeliggjøre roller og for å oppnå balanse mellom samfunns- og forretningsmessige 
mål der det er valgt selskapsorganisering for å løse oppgaver. Dette tydeliggjøres gjennom at det settes overordnede mål
for hva kommunen som eier ønsker å oppnå med sine aksjeselskaper.

2. Alternative organisasjonsformer for kommunal virksomhet

Virksomhetens formål og karakter er avgjørende kriterier ved valg av selskapsform. I de tilfeller der det er behov for tett
oppfølging og kontroll fra eiers side må selskapsformen som velges være tilrettelagt dette. Dette kan være viktig på 
områder der oppgaven er pålagt kommunen ved lov, der selskapet må samarbeide tett med andre offentlige etater, eller 
der kommunen er avhengig av å kunne trekke på selskapets kompetanse. I de tilfeller virksomheten bærer preg av 
produksjon, enten i form av varer eller tjenester, og gjerne i tillegg opererer i et konkurranseutsatt marked, vil en løsere 
tilknytningsform og dermed mer selvstendighet for selskapet være en fordel.

2.1 Kommunale foretak (KF)

Kommunelovens kapittel 11 gir regler om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med kommunal bedrift etter
kommunelovens § 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke noe eget selskap med rettslig
eller økonomisk selvstendighet. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart 
i de avtalene som foretaket inngår. Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i 
foretakets saker.

Reglene om kommunalt foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale 
oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal 
ivaretas.

Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Dette er obligatoriske organer. Dersom ikke bystyret har delegert til annet 
organ å velge foretakets styre, er det bystyret selv som velger styremedlemmene, jamfør kommunelovens § 62, 2. ledd. 

Bystyrets styrevalg skjer etter reglene om forholdstallsvalg og flertallsvalg i kommunelovens §§ 36 og 38, jamfør § 35 
nr. 4.

Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ledelsesansvaret gjelder ikke bare den 
forretningsmessige siden av virksomheten, men generelt forvaltningen av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til
foretaket. Det er styret og daglig leder som opptrer utad på kommunens vegne.

Det kommunale foretaket er en del av kommunen og er som sådan underlagt bystyret. Gjennom vedtektenes 
formålsbestemmelse fastsetter bystyret den virksomhet foretaket skal drive. Bystyret fastsetter derved den ytre rammen 
for styrets myndighet. Bystyret kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. 

Som en del av kommunen er foretaket underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene 
setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunebudsjettet.

Etter kommunelovens § 69 kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved vedtektsbestemmelse som fastsetter at 
nærmere angitte saker må være godkjent av bystyret for å være bindende for kommunen.

Kommunens styrings- og kontrollmuligheter er flere og mer omfattende i kommunalt foretak enn i selvstendige 
selskaper. Daglig leder i KF-ene ansettes av bystyret. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold til 
styret som igjen er underlagt bystyret.



2.2 Interkommunalt selskap (IKS)

Lov av 29. januar 1999 nr. 6 regulerer rettsområdet for interkommunale selskaper (IKS). Et interkommunalt selskap 
skiller seg både fra kommunalt foretak og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. IKS er et eget 
rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. De har sin egen formue og sine egne inntekter, 
og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i rettssaker 
og overfor forvaltningsmyndighetene.

Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosent eller en 
brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor 
deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre selskapets samlede forpliktelser.

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes 
eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den enkelte deltakerkommune ikke kan utøve 
eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i 
representantskapet. Under visse forutsetninger, kan deltakerkommunene  gjennom representantskapet treffe vedtak som 
binder styret, og omgjøre vedtak som styret har truffet.

Gjennom en rekke bestemmelser legger loven om interkommunale selskaper særlige oppgaver til representantskapet. 
Dette gjelder fastsettingen av regnskap, budsjett, økonomiplan og valg av revisor, samt vedtak om salg eller pantsettelse
av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, eller vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig 
betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne. I selskapsavtalen kan det dessuten fastsettes at visse saker som 
ellers hører innunder styrets forvaltningsmyndighet, må godkjennes av representantskapet. Samlet sett gir disse 
bestemmelsene deltakerkommunene større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et 
aksjeselskap. Denne merinnflytelsen har først og fremst sammenheng med selskapsdeltakernes ubegrensede ansvar for 
selskapets forpliktelser. Når deltakerne påtar seg et større ansvar er det også naturlig at styringsmulighetene utvides. 
Ethvert interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for forvaltningen av selskapet. 
Daglig leder ansettes av styret med mindre det er vedtektsfestet at daglig leder skal ansettes av representantskapet. I 
forvaltningen av selskapet er styret underlagt representantskapet, og det må følge vedtak og retningslinjer som dette 
fastsetter. Styrets forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor rammen av selskapets formål, selskapsavtalen og 
selskapets årsbudsjett.

2.3 Interkommunalt samarbeid

Kommunelovens § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkes- kommuner når samarbeidet 
er organisert med eget styre.
Kommunelovens § 27 gjelder bare for samarbeid som ikke er organisert som eget rettssubjekt. Ønsker 
samarbeidspartene å etablere samarbeidet som et eget rettssubjekt, må de organisere samarbeidet som et 
interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper.

Styret for et interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den må begrenses til 
avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Dette innebærer at styrets myndighet er begrenset i forhold 
til det som gjelder for styret i et interkommunalt selskap. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må 
utformes i vedtektene.

2.4. Aksjeselskap (AS)

Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Det viktigste særtrekk ved 
aksjeselskapsformen er at deltakerne (aksjeeierne) ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn for innskutt 
kapital. Et aksjeselskap som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling. Et 
motstykke til ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue. Selskapets 
midler disponeres av selskapets styre og daglig leder. Ønsker kommunen som eier selskapet å ta ut midler, må dette skje
etter aksjelovens regler om utdeling av utbytte eller fondsemisjon. Utdeling av utbytte til eierne kan bare foretas etter 
forslag fra styret og må vedtas av generalforsamlingen.

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter ingen grenser for hvem 
som kan være deltakere (aksjeeier) i et aksjeselskap. Denne selskapsformen kan derfor være tjenlig dersom man ønsker 



å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere.

Aksjeselskapets øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er eiernes organ i selskapet.

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som hovedregel er det styret som ansetter daglig leder 
og er dennes overordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper styret har 
vedtatt. Eiermyndigheten i denne typen selskap er formalisert slik at myndigheten må utøves gjennom 
generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke skal intervenere uten at dette skjer i form av en 
beslutning fra generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan eierne gjennom generalforsamlingsvedtak fastsette 
rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret.

I generalforsamlingen representeres kommunen ved en fullmektig. I Narvik kommune er generalforsamlingsfullmakten 
delegert til ordfører. Bystyret kan før generalforsamlingen avholdes treffe vedtak som binder opp representantens 
stemmegivning på generalforsamlingen.

Aksjonæravtaler benyttes ofte for å detaljere forholdet mellom aksjonærene. Aksjonæravtalen kan regulere ulike 
eierspørsmål så som stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt og forkjøpsrett.

En aksjonær har ulike rettigheter i et selskap beroende på hvor stor andel av selskapet vedkommende eier. For 
kommunen er det derfor viktig at eierandelen er tilpasset
kommunens formål med eierskapet. Dersom kommunen har strategiske målsetninger for sitt eierskap bør kommunen ha
kontroll med selskapet ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. Dersom kommunen 
ønsker maksimal frihet over selskapet bør kommunen eie selskapet fullt ut. Dersom eierskapet er av mer finansiell 
karakter er det ikke så betydningsfullt hvor stor andel av selskapet kommunen eier.

*  100 % (aksjer og stemmer)
I denne situasjonen trenger ikke eieren å hensynta de rettigheter og regler som ellers gjelder for å gi vern til øvrige 
aksjonærer. Et selskap eiet 100 % kan ses på som et datterselskap i et konsern, der kommunen representerer konsernet 
eller morselskapet. 
*  90 % (aksjer og stemmer)
Dersom en aksjonær eier over 90 % av aksjekapitalen og stemmene i et aksjeselskap, kan vedkommende 
majoritetsaksjonær tvangsutløse de øvrige aksjonærene i selskapet, og konsernbidrag kan gis mellom selskap i 
konsernforhold. 
*  67 % (stemmer)
Vedtak om endring av et selskaps vedtekter forutsetter minst to tredeler av stemmene. Det samme gjelder beslutninger 
om fusjon eller fisjon, vedtak om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av konvertible lån, vedtak om 
omdanning og vedtak om oppløsning av selskapet. 
*  50 % (stemmer)
Eksempel på beslutninger som fattes med alminnelig flertall er valg av styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap og
vedtak om utdeling av utbytte. Vedtekter og aksjonæravtaler kan regulere behov for bredere, men ikke snevrere 
tilslutning ved slike saker. 

*  34 % (stemmer)
Dersom en aksjonær har mer enn en tredjedel av stemmene, vil denne normalt ha negativ kontroll over mange av de 
vesentligste beslutningene i selskapet. Særlig gjelder dette vedtektsendringer. 

2.5 Stiftelser

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon er stilt selvstendig til rådighet 
for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial,
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som oppfyller disse vilkårene, er en stiftelse uavhengig 
av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet. Selv om det ikke er nevnt i lovteksten, er det ytterligere et
vilkår at stiftelsen må ha en viss varighet.

Kjernen i stiftelsesbegrepet – det forhold som skiller stiftelser fra andre rettsdannelser – er at formuen må være stilt 
selvstendig til rådighet for formålet (selvstendighetskriteriet). En stiftelse har ingen eiere. Stiftelsen er et selveiende 
rettssubjekt. Av selvstendighetskravet følger også at oppretter ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er 
overført til stiftelsen. Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående,
eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har bestemmende innflytelse. Hvis det foreligger særlige 
grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak fra dette utdelingsforbudet.

Det er viktig å bemerke at det kun er Stiftelsestilsynet som har myndighet til å omdanne en stiftelse. Stiftelsesformen er 



spesiell ved at en stiftelse er et selveiende, selvstendig rettssubjekt og at det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne 
stiftelser. Dette innebærer at organisering av virksomhet i en stiftelse ikke bør nyttes når kommunen har 
styringsinteresser av innholdsmessig karakter i virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk ansvar for 
virksomheten. Dette innebærer at stiftelsesformen ikke bør velges når oppgavene har karakter av myndighetsutøving, 
virkemiddeldisponering eller tjenesteyting der kommunen har ansvaret for tjenesteytingens omfang og kvalitet. 

3. Eierstyring og selskapsledelse

Et grunnleggende dilemma ved å fristille deler av den kommunale virksomheten gjennom
opprettelse av selvstendige selskaper, er hvordan man skal kunne balansere frihet og styring. Sett fra et demokratisk 
ståsted vil dette være et spørsmål om hvor langt man kan gå i retning av å gi selskapene en fristilt rolle, slik at de kan 
drive på en forretningsmessig effektiv måte uten at man mister muligheten for overordnet politisk styring og kontroll. 
Hvordan selskapenes formål er formulert og de krav man stiller i forhold til det som produseres, vil kunne si noe om 
graden av reell fristilling.

Det er vesentlig for en aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt selskap, som tydeliggjør 
eiers styringssignaler til selskapets styre. Når eierskapsmeldingen er vedtatt skal kommunen begrense seg til overordnet 
styring. Detaljstyring fra eier vil kunne fragmentere styrets ansvar. Selskaper som har virksomhet hvor det reises viktige
politiske spørsmål vil måtte forvente at eier vil ha dialog for å unngå motstridende oppfølging og mangelfull 
gjennomføring av politiske vedtak.

Eiers målsetninger overfor styret klargjøres i eierstrategien. Det er viktig at målsetningene er tydelige og 
operasjonaliserbare slik at grad av måloppnåelse kan etterprøves. Styret er ansvarlig overfor eieren for oppnådde 
resultat.

Eierens styringskontroll med selskapene er hovedsakelig ved gjennomgangen av årsoppgjør og rapportering av 
måloppnåelse. I tillegg er det viktig at det for hvert selskap utarbeides et system for informasjon og kommunikasjon 
mellom eier og selskap slik at eier får tilgang til nødvendig informasjon. Kommunens administrasjon skal ha god 
kompetanse på kontroll og oppfølging for å sikre eierinteressene.
For aksjeselskaper er det først og fremst gjennom generalforsamlingen at kommunen formelt sett kan utøve eiermessig 
styring. Utenfor generalforsamlingen har kommunen som eier ingen formell makt i selskapet. Det er for eksempel 
generalforsamlingen som velger styret i selskapet, og herredømmet over styresammensettingen kan være et viktig 
grunnlag for eiermessig styring og kontroll av selskapet. Andre virkemidler som kommunen i kraft av å være eier kan 
benytte er først og fremst knyttet til utformingen av vedtektene til selskapet, instrukser samt andre styringsdokumenter 
som fastsetter rammer og nærmere regler for styret og daglig leders drift av selskapet. I denne sammenheng kan 
kommunen i kraft av å være eier også legge føringer i forbindelse med utarbeidelse av selskapets strategi, hva som skal 
være prioriterte mål og hva som skal være indikatorer for suksess. Dette er forhold som berører hvordan kommunale 
eierinteresser kan overføres og håndheves i fristilte selskap som er regulert av aksjeloven.

Når det gjelder eiermessig kontroll, så er det kontrollutvalget som har fått delegert denne oppgaven.

Bystyret forutsetter at kommunens vedtatte reglement i forhold til etikk og god selskapsledelse implementeres i alle 
selskap hvor kommunen er majoritetseier. Alternativt at selskapet innfører egne regler, tilpasset bedriftens behov.

3.1 Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse

For å redusere risikoen ved virksomheten er det nødvendig å vedta prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. 
Dette vil klargjøre roller og forbedre beslutningsprosessene.

Følgende styringsprinsipper ligger til grunn for alle eierinteresser kommunen har :
1. Eierbeslutning for aksjeselskap fattes av generalforsamlingen.
2. Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med daglig ledelse og organisasjonen, sette mål 
og legge planer for utvikling av virksomheten.
3. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for
risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og
systemene skal også omfatte selskapets verdigrunnlag, miljømessige påvirkning og etiske
retningslinjer.
4. Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen
informasjon basert på åpenhet.



5. Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta kommunens interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet
og mangfold. Det skal tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ. Generalforsamlingen for de 
kommunale heleide aksjeselskapene skal ha oppnevnt en valgkomite bestående av gruppelederne i Narvik bystyre.
Valgkomiteen foreslår kandidater og honorar til styret. Valgkomiteen legger frem sin
innstilling for Bystyret og generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.
6. Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf. Dette for å
begrense adgangen til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil.
7. Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. Egenkapitalen bør være tilpasset
selskapets mål, strategi og risikoprofil. Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre
for generalforsamlingen vedrørende problemstillinger og nødvendige tiltak.
8. Eier formulerer overordnede strategier og mål for eierskapet. Styret er ansvarlig for
måloppnåelse.
9. For å utøve aktivt eierskap er det viktig at eierskapsmeldingen revideres ved behov og
minimum årlig. Eierskapsmeldingen skal vedtas av Bystyret.
10. Selskapet skal tydeliggjøre sitt samfunnsansvar. Med samfunnsansvarlig forretningsdrift menes best mulig kvalitet, 
effektivitet og langsiktighet.

3.2 Avkastningskrav og utbyttepolitikk

Selskapers primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, effektivt. For kommersielle virksomheter gjelder det og 
sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. Narvik kommune har et strategisk og langsiktig 
perspektiv med sitt eierskap og det er tydelige mål med eierskapet i enkeltbedrifter. Forventninger til avkastning, utbytte
og resultater skal være en sentral del av dialogen med selskapet. For selskaper der det foreligger andre spesifikt 
definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes
av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.

Krav til avkastning og utbyttepolitikk er viktige styringsredskaper i den samlede eieroppfølgingen av selskap hvor 
kommunen har eierinteresser hvor formålet er forretningsmessig. Det er i denne sammenheng viktig å skille mellom 
avkastningskravet, som er et krav til lønnsomme investeringer, og utbyttepolitikken som er en integrert del av 
finansieringen av investeringer i virksomheten.

Dersom det finansielle overskuddet i selskapet tas ut i form av utbytte, betyr det at mulighetene til å finansiere 
nyinvesteringer med tilbakeholdt overskudd begrenses tilsvarende, og nyinvesteringer må i større utstrekning 
finansieres i lånemarkedet eller med kapitaltilførsel fra eier, for eksempel ved aksjeutvidelse i aksjeselskaper.
Avkastningskravet vil i utgangspunktet normalt tilsvare den forrentning som kunne vært oppnådd ved en alternativ 
plassering av kommunens midler. Et selskaps grad av samfunnsansvar vil redusere kravet til avkastning. Det er viktig at
avkastningen måles med grunnlag i de reelle verdiene som er investert i selskapet. Det bør derfor jevnlig foretas 
eksterne verdivurderinger som legges til grunn for måling av avkastningen.

Utbyttepolitikk defineres som langsiktige retningslinjer for hvordan selskapets avkastning skal disponeres. I de selskap 
hvor virksomheten er forretningsmessig skal utbyttepolitikken støtte opp under det overordnede målet om størst mulig 
verdiskapning. Det er viktig for kommunen som eier, og selskapets styre å kunne legge til grunn en langsiktig, 
forpliktende og stabil utbyttepolitikk. Det bør kun gjøres endringer i utbyttepolitikken dersom det skjer vesentlige 
endringer i de forutsetninger som er lagt til grunn.

Utover krav til avkastning forutsetter Bystyret at selskapene ikke binder kapital unødvendig, men vurderer selskapets 
behov opp mot kommunens behov for å fristille økonomiske ressurser til bruk i øvrig virksomhet.

4. Om styrerepresentasjon, avlønning og valg

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som 
et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som 
utfyller hverandre kompetansemessig.

Narvik bystyre velger eierrepresentanter direkte til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS). For 
aksjeselskaper er det generalforsamlingen som velger representanter, men i enkelte tilfeller er det bystyret som vedtar 



hvem som skal være Narvik kommunes kandidater.

Funksjonstiden settes til 2 år, og det skal ivaretas hensynet til at kontinuiteten i styrearbeidet kan opprettholdes ved at 
det foretas valg av styrerepresentanter årlig.

Valg til tillitsverv skal skje gjennom en valgkomité, og innstillingen skal begrunnes. Pr tiden skal gruppelederne i 
Narvik bystyre inneha rollen som valgkomité. Valgkomitéen skal også innstille på avlønning i henhold til bystyrets 
retningslinjer, i de tilfellene der det er aktuelt.

Krav til kompetanse og personlige egenskaper

For   alle   representanter   stilles   følgende   krav   til   kompetanse:

I. Kunnskap om aksjeloven/IKS-loven, kommuneloven, andre relevante lover, forskrifter og avtaler som har 
betydning for selskapets drift.

II. Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie.
III. Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske utviklingstrekk og foreta 

nødvendige grep når nødvendig
IV. Kompetanse på offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringene til enhver tid.
V. Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som for eks. juss, økonomi, markedsføring, forvaltning,

kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, organisasjon.
VI. Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen.
VII. Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter

Krav   til   personlige   egenskaper:

I. Glede av, og vilje til å jobbe for, å oppnå gode resultater.
II. Ha glede av å få tilført kontinuerlig kompetanse.
III. Ha mot til å stille kritiske spørsmål til daglig leder og andre i styret.
IV. Ha evne til å finne fram til løsninger som styret samlet kan gå for.
V. Ha evne til å stille spørsmål uten å ha svaret.
VI. Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret.
VII. Høy integritet, herunder evnen til å tie om forretningsmessige transaksjoner og strategiske beslutninger.
VIII. Ha evne til å akseptere at en ikke alltid tilhører flertallet og dersom noe går galt, frafalle behovet for å påpeke 

”Hva var det jeg sa"
IX. Ha evne til å gi selskapet et godt omdømme.
X. Ha evne til å tilegne seg spesiell kompetanse om selskapet
XI. Akseptere at styreleder er styrets talsmann utad

Å påta seg et styreverv i et aksjeselskap eller interkommunale selskap, er et personlig verv. Det betyr at man ikke 
representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig måte 
sammen med resten av styret og ut fra selskapets formål. Styret har en svært viktig rolle som ledere av selskapet. 
Godtgjøring i selskaper som opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør reflektere ansvaret. Styreverv i 
aksjeselskap og IKSer er, i motsetning til i kommunale foretak, både strafferettslig (AS) og økonomisk ansvarlig (IKS 
og AS) og bør derfor godtgjøres særskilt.

Retningslinjer for avlønning

Bystyret   fastsetter   følgende   retningslinjer   for   avlønning   for   AS,   IKS og KF som   driver   markedsbaserte   aktiviteter:

Styreleder: Inntil 1,5 G pr år
Styremedlem: Inntil 0,75 G pr år, begrenset til kr 3.000 pr møte
Vararepresentanter mottar et honorar på kr 600,- pr. time
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr 400 pr time, maksimalt kr. 3.000 pr hele dag, som er for 7,5 timer.
Reise- og oppholdsutgifter gjøres opp etter regning og skal dekke de faktiske kostnader som er påløpt. Oppgjøret skjer i 



henhold til kommunens reiseregulativ.

1 G tilsvarer folketrygdens grunnbeløp, og er pr 1.1.2015 kr 88 370.

Godtgjørelsen bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å fastsette godtgjøring til styremedlemmene. Fra 9. juni 2009 fastsatte 
Kommunal- og regionaldepartementet en forskrift som klargjør at styrer i kommunale foretak og interkommunale 
selskaper ikke kan være med å fastsette sin egen godtgjøring. Det er representantskapet som fastsetter godtgjøringen til 
styremedlemmene i et IKS og at det er bystyret selv som fastsetter godtgjøringen til styret i kommunalt foretak.

Når det gjelder godtgjøring til representantskapet er det eierkommunene som bør fastsette og utbetale denne til sine 
medlemmer i representantskapet i interkommunale selskaper. Dersom det blir gitt ut gaver jul eller ved andre 
anledninger fra selskapet til enkeltmedlemmer av representantskapet, bør en følge de regler som hjemkommunen har i 
sitt reglement vedrørende verdi ol.

Krav til habilitet

Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap fordi styret i morselskap utgjør generalforsamling i 
datterselskap. Denne regelen kan fravikes, men det bør da følges opp med tiltak for å sikre en forsvarlig kontroll med 
virksomheten.

I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til 
forvaltningslovens regler om habilitet. Det bør derfor kritisk vurderes bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.

Det er viktig å understreke at politisk deltakelse i styrene generelt vil være tillatt og at politisk kompetanse i mange 
virksomheter er viktig for selskapsstyrene. Politikere som har eller har hatt styreverv har også en høyere generell 
interesse og kunnskap om selskapene og eierstyring og bidrar på denne måten med viktig kompetanse i bystyret og 
deres ansvar.

Kommunenes Sentralforbund anbefaler at alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene 
på www.styrevervregister.no

Forventninger til styret

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av 
selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen
i større saker. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig
rolle i forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre administrerende direktør og bedriften slik at det tas 
gode beslutninger.

5. Selskapskontroll

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene 
underlegges demokratisk styring og kontroll.

Fristilte organisasjoner kan utgjøre en utfordring for demokratisk styring, innsyn og kontroll, på grunn av at de ligger 
utenfor bystyrets direkte styring og rådmannens internkontroll. Hvordan bystyret forvalter eierskapene sine, er viktig for
å sikre kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for
kommunens omdømme. Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipp for hvordan eierstyringen utøves, er et godt 
utgangspunkt for kontrollutvalgene når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med bystyrets vedtak og 
forutsetninger.

http://www.styrevervregister.no/


Eierskapskontroll   og   forvaltningsrevisjon

Eierskapskontrollen omhandler kontroll av om «den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper gjør dette i samsvar med bystyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).»

Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring. Videre
om den som representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet treffer beslutninger i
samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens vedtak og forutsetninger for 
forvaltningen av eierinteressene.

Forvaltningsrevisjon vil være aktuelt dersom funn fra den obligatoriske eierskapskontrollen, eventuelt andre tips, samt 
politiske vedtak og/eller føringer, gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt.
Forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
bystyrets vedtak og forutsetninger. For å kunne gjennomføre en forvaltningsrevisjon i et selskap kan kontrollutvalget 
bruke sin innsynsrett i selskapet enten ved hjemmel i lov eller ved samtykke.

Tema for forvaltningsrevisjon i selskaper er typisk:
• måloppnåelse 
• offentlige anskaffelser
• habilitet
• etikk og samfunnsansvar
• arbeidsmiljø
• økonomisk drift

Kontrollutvalget avgjør selv hvem de ønsker skal utføre selskapskontroll (Kontrollutvalgsforskriften § 13, 3. ledd). Når 
det gjelder eierskapskontroll, kan dette gjøres av alle med nødvendig uavhengighet og kompetanse. 
Forvaltningsrevisjon er pr definisjon revisjon, og kan derfor kun utføres av en revisor.

Hvem kan kontrolleres?
Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskap, men omfanget av selskapskontrollen påvirkes av 
eierforholdene i selskapene. Innsyns- og under- søkelsesretten til kontrollutvalget, og/eller revisor, er forbeholdt 
følgende selskap:

• interkommunale selskap (IKS)
• heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner
• heleide datterselskap til slike selskap

 
I disse selskapene har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å innhente de opplysninger de finner påkrevd, og 
kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.
Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroller i andre selskap, der eierskapet er delt med private 
aktører eller staten, må kontrollen basere seg på offentlig tilgjengelig dokumentasjon eller eventuelt en avtale med 
øvrige eiere om innsyn.
En avtale om innsyn og kontroll kan gjøres i forkant av hver enkelt selskapskontroll, eller retten til kontroll kan tas inn i
vedtektene. Dersom et aksjeselskap skal gi mulighet til slik kontroll for en av aksjonærene, må dette vedtas på 
generalforsamlingen med 2/3 flertall eller mer (Aksjeloven § 5-18).

Bystyret legger til grunn at styrene og eventuelle medeiere stiller seg positive til at Kontrollutvalget kan gjøre de 
undersøkelser som de mener er nødvendig for å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll.



6. Oppfølging av eierskapsmeldingen og møtestruktur

Komité for plan og næring har jevnlig møter med de kommunale selskapene. Rådmannen tar del i disse møtene.

Det avholdes jevnlige møter mellom Narvik kommunes representanter i Nordkrafts styre og rådmann og politisk 
ledelse.

Rådmann og ordfører har observatørstatus på styremøtene i Futurum AS.

Rådmann sitter i representantskapet for Ofoten Brann IKS

Det vil vurderes om et årlig eierskapsmøte kan være hensiktsmessig å etablere som en del av kontakten med selskapene 
for å fremme samarbeid, fellestenkning og opplæring.



DEL 2 - Eierstrategi

7. Rangering av eierandelene

Narvik kommunes eierandeler klassifiseres i 3 grupper;

Gr I: Eierandeler i selskaper som har stor betydning for kommunens tjenesteyting, og som utfører lovpålagte oppgaver 
eller oppgaver av en art som ansees viktig for Narvik kommunes tjenesteyting til befolkningen. 

Gr II: Eierandeler som er viktig for gjennomføringen av Bystyrets strategier og planer, og hvor kommunen har 
langsiktig horisont på eierskapet.

Gr III: Eierandeler i selskaper som driver virksomhet utenfor kommunens kjerneområde, og som sådan ikke er viktig 
for kommunens tjenesteyting. Selskapene står typisk godt på egne ben, og kommunens eierskap anses ikke viktig for 
selskapets videre utvikling. Andre kandidater i denne gruppen er selskaper hvor kommunen deltar i oppstartfasen, men 
hvor kommunens engasjement vil trappes ned over tid. Disse eierandelene er i prinsippet tilgjengelig for salg, og 
kommunen vil i utgangspunktet ikke delta i aksjekapitalutvidelser. 

Narvik kommune ønsker å redusere sitt direkte engasjement i næringslivet, og heller fokusere på lovpålagt tjenesteyting
som gjøres gjennom egne selskaper, strategisk næringsutvikling gjennom tilrettelegging av næringseiendom og 
infrastruktur, og til sist tilrettelegge for samarbeid mellom offentlige institusjoner, forskningsbaserte bedrifter og 
inkubatorvirksomhet.

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Narvik VAR KF Narvikgården AS Rallaren Barnehagebygg AS

Narvik Havn KF Agenda AS Narvik kapital AS

HRS IKS Futurum AS Forskningsparken i Narvik

Hålogaland Brua AS Skjomen golfpark

Nordkraft AS Galvano AS

8. Overordnede prinsipper for eierstyring av kommunalt heleide aksjeselskap

Som ansvarlig eier skal Bystyret sørge for at det foreligger en eierstrategi for selskapene. Med eierstrategi menes at 
eiers interesser er klart formulert og tilgjengelig for selskapet. Enhver eier bør ha et klart formål med å investere i eller 
etablere et selskap. Selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid bør være gjennomtenkt. Når dette 
er klart, bør fokus settes på valg av styre, og dermed på valg av den kompetansen det er behov for. Styret kan 
sammensettes av folkevalgte og ikke-folkevalgte (folk med spesiell kompetanse). Når styrets sammensetning er klar, må
eieren definere sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning.

Som eier av aksjeselskap har kommunen ikke noe formelt ansvar for virksomheten. Det er det styret og daglig leder 
som har. Kommunen bør derimot være generelt oppdatert om virksomheten.

Utarbeidelse av eierstrategi er et viktig virkemiddel for å fastsette rammer og nærmere regler for styret og daglig leders 
drift av selskapet. I tillegg til eierstrategien vil utformingen av vedtektene til selskapet, instrukser samt andre 
styringsdokumenter være virkemidler for tydeliggjøring av eierinteressene i selskapet. Det vises i denne sammenheng til
prinsippene i avsnitt 3.1.





8.1 Overordnede retningslinjer til selskapene

1. Selskapene forutsettes å legge til grunn en samfunnsansvarlig forretningsdrift – i tråd med ILO konvensjon nr. 
94. 

2. Narvik kommune legger til grunn at selskapene har et bevisst forhold til forretningsetikk i sin daglige 
virksomhet.

3. Det forutsettes at selskapene aktivt arbeider for likestilling i virksomheten. Det er viktig at styrene i selskapene
er aktive på dette feltet.

4. Bystyret forutsetter at det skal være minst 40%/60% fordeling mellom kjønnene i styret.
5. Narvik kommune ønsker at styrene tilstreber moderasjon i lederlønninger i de aktuelle selskaper.
6. Det legges til grunn at selskapene tilstreber en så stor grad av åpenhet som mulig.
7. Styret for selskapet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan selskapet praktiserer reglene i Offentlighetsloven 

og Forvaltningsloven.
8. Lov om offentlige anskaffelser skal legge til grunn i selskapenes virksomhet.
9. Narvik kommune ønsker å ha et bevisst forhold til selskapenes strategi- og handlingsplaner. I kommunale 

foretak følger det av loven at bystyret skal vedta selskapets strategi- og handlingsplaner. For aksjeselskapene 
forutsettes det at selskapene ber om bystyrets syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre
vedtar disse.

10. Bystyret skal behandle forberedende generalforsamling, og legger til grunn at selskapene prioriterer å avlegge 
revisjonsbekreftet årsregnskap innen 30. april. Innkalling til ordinær generalforsamling med tilhørende 
årsrapport sendes ut med minst 30 dagers frist slik at bystyret sikres en forsvarlig saksbehandlingstid. 
Vedtektene endres tilsvarende for å ivareta dette hensynet.

11. Styrene skal settes sammen av personer med komplementær kompetanse og kapasitet til å ivareta eierens 
interesse i forhold til det enkelte selskaps egenart.

12. Narvik kommune ønsker at selskapenes styre  en gang i året foretar en evaluering av eget arbeid. Eierne 
forutsettes å kunne delta i det oppsummerende møtet.

9. Narvikgården AS

Organisering

Morselskapet, Narvikgården AS eies 100 % av Narvik kommune og har en aksjekapital på kr. 57.500.000,- 
Narvikgården AS har flere hel og deleide datterselskaper.

• Narvikgården Utleiebygg AS
• Rombaksveien 45 AS
• Havnefronten Narvik AS
• Parkhallen AS
• OT-gården AS
• Narvikfjellet AS 
• Narvik Spektrum AS (eierandel 98,6 %. Øvrig eies av Narvik Ishockeyklubb).
• Narvik Spektrum Drift AS

I Narvikgården Utleiebygg AS ligger 4 bygg på Fagernes som leies av Apokjeden AS, Cargonet (ARE), Posten 
Distribusjon og Br. Dahl AS. Videre Sentrumsgården  i Kongensgate er Narvikgården AS også har sine egne 
administrasjonskontorer, sammen med øvrige leietakere som Futurum, Narvik Næringsforum, NAV, DNB, Veg og Park,
Økonor, Innovasjon Norge m.fl. 

Narvikgården AS stiftet Havnefronten Narvik AS på slutten av år 2006. Dette selskapet skal stå for det videre arbeidet 



med utvikling av indre havn etter hvert som fyllingen ferdigstilles og LKAB trekker seg ut av arealene i indre havn.

Parkhallen AS eies 100% av Narvikgården. 

OT-gården AS. Kongensgate 57 ble kjøpt i 2009, og det er dette selskapet som skal stå for utbygging og drift av dette 
kvartalet. 

Narvikgården og ForteNarvik står bak og eier det nye eiendomsselskapet Narvikfjellet Eiendom AS og driftsselskapet 
Narvikfjellet AS, som igjen knyttes til reiselivssatsingen for øvrig. Et nytt selskap overtok sammen «gård og grunn» i 
hele Narvikfjellet sommeren 2014 – og kan gradvis og over noen år bygge ut nye heiser og helårs reiselivstilbud. Forte 
skyter inn kapital og blir hovedaksjonær, mens Narvikgården AS legger fire millioner kvadratmeter areal (4.000 dekar) 
samt eksisterende infrastruktur og eiendom inn i selskapet som får en egenkapital på 65 millioner kroner.

I tillegg eier Narvikgården AS 98,6 % av Narvik Spektrum AS. Narvik Ishockeyklubb eier 1,4 % av dette selskapet. 
Narvik Spektrum er selskapet som eier den nye ishallen/flerbrukshallen i Narvik som nå har fått navnet Nordkraft 
Arena. Narvik Spektrum Drift AS er opprettet for å forestå driften av flerbrukshallen. Dette selskapet eies 100% av 
Narvikgården. 

Narvikgården AS er forretningsfører og forvalter for deler av ROM Eiendom AS (tidligere NSB Eiendom AS) sin 
virksomhet i Narvik. ROM Eiendom AS i Narvik eier alle jernbanestasjonene på strekningen Narvik – Bjørnfjell, samt 
Fagernes Vogn- og Lokhall som leies av Cargonet (ARE).

Formål

Selskapets visjon er etablering, trivsel og vekst. Selskapet har satt som mål at det skal lykkes gjennom aktivt og nært 
samarbeid og langsiktig tenkning sammen med eier, næringslivet og innbyggerne i og rundt Narvik kommune. 

Selskapet har som forretningsidé å drive nærings- og eiendomsutvikling primært innenfor egne arealer, herunder selge, 
bygge og leie ut egne eiendommer. Sekundært delta i annen virksomhet som naturlig faller inn under eiendoms- og 
byutvikling, herunder også delta som aktiv eier i andre selskap. Selskapets forretningskontor ligger i Narvik kommune.

Grunnlaget for kommunens eierskap

Narvikgården AS ble opprettet i  2001 som følge av at Narvik kommune ervervet NSB Eiendoms arealer i sentrum av 
Narvik. Selskapet er etablert som et aksjeselskap og er 100% eiet av Narvik kommune. Høsten 2001 ble det vedtatt å 
fusjonere Narvikgården AS med Narvik Vekst AS, med Narvikgården AS som det overtakende selskap. Fusjonen ble 
rettskraftig pr medio juni 2002.

Vurdering av selskapet

Økonomiske hovedmål:
• Skal oppnå minimum 5% resultat på konsernnivå
• Selskapet skal gjennom egen drift sikre økonomisk handlefrihet med tilfredsstillende likviditet, gjeldsgrad og 

soliditet.

Narvikgården er et utviklingsselskap, og oppnår som sådan inntekter først når eiendommene selges. De fleste av de rene
driftsrelaterte datterselskapene går med overskudd, men konsernet er avhengig av salgsgevinster for å gå med 
overskudd.
Narvikgården har to store engasjementer i hhv Narvikfjellet og Narvik Spektrum som har tynget konsernresultatet i de 
siste årene; begge prosjektene har vært å regne som rene tapsprosjekter i sin nåværende form, men er av stor betydning 
for kommunen. Prosjektet i Narvikfjellet har fått nye majoritetseiere, og vil som sådan ikke belaste konsernet 
Narvikgården AS i samme grad i fremtiden.

Narvikgården-konsernet har påtatt seg oppgaver av stor betydning for Narviksamfunnet, og bystyret vil gi uttrykk for 
viktigheten av at Narvikgården AS lykkes i sitt arbeide.

Vurdering av Narvik kommunes eierskap i selskapet

Det foreligger i realiteten to mulige selskapsformer som kan være aktuelle for Narvikgården AS. Den ene muligheten er
selvsagt dagens organisering etter lov om aksjeselskaper. Den andre muligheten er kommunalt foretak. Det er knyttet 
fordeler og ulemper til hver modell, jfr. oversikten ovenfor. Rådmannen er kommet til at med bakgrunn i de store 
verdier som Narvikgården i dag besitter, vil en fortsatt organisering etter lov om aksjeselskaper være den beste, i og 



med at et aksjeselskap er et eget rettssubjekt. Dette medfører at kommunen da ikke hefter for selskapets samlede 
økonomiske disposisjoner. 

Narvikgården er plassert i gruppe 2, siden selskapet er viktig for å oppnå Bystyrets strategi innen eiendom- og 
infrastrukturutvikling.

Bystyret gir Narvikgården AS tillatelse til å involvere seg i prosjekter som ligger utenfor Narvik kommune, så lenge det 
vurderes som viktig for Narvik sin utvikling, og at risikoen er lav.

Narvikgården overtar ansvaret for å utvikle formålsbygg som tas ut av drift i Narvik kommune med sikte salg eller 
utleie, ref vedtak i bystyresak 102/14.

Grensesnittet mellom Narvikgården AS og Narvik Havn KF hva gjelder ansvaret for arealer og bygninger i nærheten av 
”kaiområdet” skal være avklart og godkjent av begge styrene og bystyret innen 1. juli 2015.

Alle virksomhetene Byggforvaltningen Narvik kommune, Narvikgården AS, Narvik Havn KF og Narvik Boligstiftelse 
skal utarbeide måle- og styringsparametre for sin virksomhet i.h.t. de vedtatte overordnete målene. Det bør etterstrebes 
valg av måle- og styringsparametre som er like på tvers av virksomhetene. Rapportering av måloppnåelse
forventes realisert fra og med 4 kvartal 2015.

Evaluering av måloppnåelse og om ønskede forbedringer i forbindelse med bystyrets vedtak i sak 102/14 ”Effektiv 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendom i Narvik kommune” har skjedd gjennomføres etter 2 år. 
Samtidig vurderes det om foretaksmodellen som foreslått i rapporten ”Framtidig organisering av bygg- og 
eiendomsforvaltningen” skal gjennomføres.



10. Eierstrategi for kommunale foretak

10.1 Narvik Havn KF

Organisering
Narvik Havn KF ble etablert som et kommunalt foretak med virkning fra 1. januar 2002. Narvik Havn KF er et 100 % 
heleid selskap av Narvik kommune. 

Formål

I vedtektene, som ble vedtatt av Narvik bystyre 13. desember 2001, heter det bl.a.:
Foretaket har som formål å ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som Narvik kommune er tillagt 
etter havne- og farvannsloven.

Formålet med foretaket er videre å planlegge, utbygge og drive Narvik Havn til beste for utvikling av kommunen og 
landsdelen. Foretaket skal legge til rette for å trygge ferdselen i Narvik havnedistrikt.

Foretaket kan også drive annen virksomhet som er med på å fremme Narvik Havn og styrke foretakets økonomi og 
inntjeningsevne, herunder næringsvirksomhet.

Foretakets finansiering:
Narvik Havns virksomhet skal finansieres primært gjennom:

- havneavgifter etter havne- og farvannsloven
- vederlag for tjenester, bruk og utleie av kommunens særlige havneinnretninger
- næringsvirksomhet knyttet til utvikling av Narvik Havn

Grunnlaget for kommunens eierskap

Narvik Havn KF er opprettet for å ivareta Narvik kommunes havnerelaterte virksomhet. 
Selskapet er i dag organisert som kommunalt foretak. Begrunnelsen for dette er at denne organisasjonsform på en bedre 
måte kan ivareta Narvik Havns forretningsmessige aktiviteter. 

Narvik Havn KF er i dag engasjert i flere utviklingsprosjekter i tillegg til den regulære havneforvaltning. 
Utviklingsprosjektene er i første rekke rettet mot å skape større aktivitet over havnen på Narvikterminalen på Fagernes.

Foretaket har 3 organer, i prioritert rekkefølge: 1) Narvik bystyre, 2) Havnestyret, 3) Havnedirektør

Styret i Narvik Havn KF består av syv medlemmer

.
Vurdering av selskapet

Narvik Havn KF er en viktig del av kommunens næringsutvikling, og utgjør sammen med Narvikgården AS og 
Futurum AS spydspissen i kommunens næringsarbeid. Narvik Havn KF skal være kommunens foretrukne instrument i 
utviklingen av logistikkbasert næring.



Narvik Havn KF er en sentral eiendomsbesitter i havneområdet.

Narvik Havn KF samarbeider godt med støtteenhetene i Narvik kommune, og har bidratt til at kommunefelleskapet har 
oppnådd gode besparelser på innkjøpsavtaler og administrasjon.

Bystyret ønsker at Narvik Havn KF deltar i kommunens konsernkontoordning.

Grensesnittet mellom Narvikgården AS og Narvik Havn KF hva gjelder ansvaret for arealer og bygninger i nærheten av 
”kaiområdet” skal være avklart og godkjent av begge styrene og bystyret innen 1. juli 2015.

Vurdering av Narvik kommunes eierskap i selskapet

Et nærliggende alternativ til KF modellen er etablering av et interkommunalt selskap (IKS) for havnene i vårt område, 
men Narvik kommune finner ikke at det er grunnlag for å foreslå noen endring av selskapsformen på nåværende 
tidspunkt.

10.2 Narvik VAR KF

Organisering
Bystyret vedtok i sak 36/03 å etablere VAR-virksomheten som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11.

Narvik VAR KF er et kommunalt foretak i Narvik kommune som rapporterer til eget styre med Narvik Bystyre som 
øverste organ. Narvik VAR består av avdelingene vann, avløp og renovasjon.

Foretakets formål er å levere vann-, avløps- og renovasjonstjenester med høy kvalitet i Nord-Norge. Foretaket skal 
ivareta Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver og leveringsansvar innen VAR og eventuelle beslektede 
kommunaltekniske oppgaver.

Foretaket skal være en viktig aktør for utvikling av infrastruktur, tilrettelegging for bruk av denne, og for å bidra til at 
kommunen kan holde en høy tjenestestandard overfor sine innbyggere og brukere.

Foretaket skal være en attraktiv arbeidsgiver med stor selvstendighet og et effektivt beslutningssystem. 

Overordnede mål
De sentrale mål for Narvik VAR KF er fastlagt gjennom hovedplaner for vann og vannmiljø. Planene danner det 
overordnede styringsgrunnlaget for selskapets virksomhet innen områdene vann og avløp.

Narvik VAR KF skal være en viktig miljøbedrift i Narvik som er med på å legge forholdene til rette for en positiv 
utvikling i kommunen. Forbrukerne skal oppfatte prisen (gebyret) på selskapets tjenester som rett i forhold til 
leveransene.

Vurdering av Narvik kommunes eierskap i foretaket
Narvik VAR KF er sentral i kommunens tjenesteproduksjon og plasseres i gruppe 1.

Narvik VAR KF kjøper mye administrative ressurser hos kommunen, og er en viktig støttespiller for kommunens 
effektiviseringstiltak i administrasjonen gjennom å skaffe stordriftsfordeler.



11. Eierstrategi for interkommunale selskaper

11.1 Hålogaland Ressursselskap IKS

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap. Selskapet ble etablert i 1990 og eies i dag av 12 
kommuner i nordre Nordland og søndre Troms; Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, 
Tjeldsund, Skånland, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy.

Selskapets administrasjon ligger i Narvik. Produksjonen omfatter innsamling, mottak, sortering og prosessering av 
husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.

Selskapets store mottaksanlegg er Stangnes Miljøpark i Harstad og Djupvik Miljøpark i Narvik. På Djupvik ligger også 
regionens eneste deponi. I tillegg samarbeides det med kommunene på etablerte miljøstasjoner i Tysfjord,  Ballangen, 
Gratangen, Lavangen, Ibestad, på Moan i Evenes og i Kvæfjord.

Mottatt og sortert avfall går til materialgjenvinning, energiutnyttelse, kompostering eller destruksjon.

Det er selskapets mål at det skal ha en gjenvinningsgrad/energiutnyttelse på minst 90 % av mottatt avfall. HRS IKS er et
av de ledende konsernene på miljø og gjenvinning i landsdelen.

HRS IKS er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjonsvirksomhet. 
Selskapet er et holdingselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer.

Datterselskaper
Andel

HRS Miljø AS 100,00%
HRS Produksjon AS 100,00%
HRS Metallco AS 50,10%
HRS Elektroretur AS 51,18% 

Bystyret anser HRS IKS for å være sentral i kommunens tjenesteproduksjon, og plasserer eierandelen i gruppe 1.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i lov om interkommunale 
selskaper (IKS-loven). I høringsnotatet foreslår departementet at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om 
begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling 
etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en 
konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet 
om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper 
skal ha en forsvarlig egenkapital. Endring vil sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens regler om 
offentlig støtte. Den vil også kunne bidra til mer like konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre 
aktører som opptrer i det samme markedet.

Det foreslås at det legges opp til en gjennomgang av selskapsstrukturen når man ser konsekvensen av eventuelle 
endringer av IKS-loven.

Bystyret ønsker at det ses på om det er mulig å få til en felles eiermelding med øvrige deltakere i HRS IKS. 

11.2 Komrev NORD IKS

Bystyret avgjør selv, etter innstilling fra kontrollutvalget, om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor.
Det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap. Revisjon av kommunale foretaks (KF) årsregnskap 
kan foretas av annen revisor enn den som er valgt for revisjon av kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon kan 
videre utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens årsregnskap eller kommunale foretaks 
årsregnskap.



Narvik kommunes valg om å delta i etableringen av det interkommunale selskapet Komrev NORD må ses i 
sammenheng med endringer i rammebetingelsene for kommunal revisjon. I Ot.prp. nr 70 (2002-2003) inngikk forslag 
om endringer i kommuneloven som bl.a. åpnet opp for at kommunene kan velge å konkurranseutsette hele eller deler av
den kommunale revisjonen. 

Eierne hadde til hensikt å etablere en revisjonsenhet som er konkurransedyktig med hensyn til priser og kvalitet. 
Etableringen av Komrev NORD la også til rette for en videreføring av ansettelsesforholdene knyttet til de eksisterende 
(fylkes)kommunale revisjonsenhetene. Dette muliggjorde igjen en bevaring av kompetansen og kunnskapen om 
kommunal sektor som de aktuelle enhetene hadde opparbeidet over lengre tid. Etableringen av Komrev NORD 
muliggjorde også at revisjonsenheten fortsatt kunne levere tjenester i egenregi, herunder at eierne kan tildele 
revisjonsoppdrag direkte til Komrev NORD uten anbudskonkurranse.

Komrev NORDs virksomhet er av en slik karakter at eierskapet ikke kan karakteriseres som finansielt motivert. Komrev
NORD leverer hovedsakelig lovpålagte revisjonstjenester til eierne i egenregi. Narvik kommune legger til grunn at 
Komrev NORD fortsatt skal levere tjenester til eierne i egenregi. 

Eierne forventer at Komrev NORD kontinuerlig arbeider for å oppnå en effektiv tjenesteproduksjon selv om eierskapet 
primært ikke er finansielt motivert. Selskapet skal søke å holde prisene på revisjons- og rådgivningstjenester så lave 
som mulig. Avkastningen vil følgelig realiseres gjennom lave priser på Komrev NORDs tjenester. Gevinsten for eierne 
ved at prisnivået holdes lavt vil ha sammenheng med oppdragsvolumet fra den enkelte eierkommune. 

Narvik bystyre ønsker at Komrev NORD ser på om det kan være hensiktsmessig å endre prisstrukturen slik at det er en 
bedre sammenheng mellom tjenestens omfang og prisen som betales.

For å sikre at prisene på revisjons- og rådgivningstjenester faktisk er konkurransedyktige bør Komrev NORD aktivt 
benytte benchmarking, herunder benchmarking i regi av bl.a. Norges Kommunerevisorforbund.

11.3 Ofoten Brann IKS

Ofoten Brann IKS ivaretar oppgaver og utøver myndighet delegert fra eierne med hjemmel i brann ‐  og
eksplosjonsvernloven. Virksomheten til Ofoten Brann IKS er hovedsakelig finansiert med tilskudd fra
eierne. Eierskapet er følgelig ikke finansielt motivert og det vil ikke være naturlig at eierne
fastsetter forventninger til utbytte/avkastning. Eierne forutsetter imidlertid at Ofoten Brann IKS  arbeider
kontinuerlig for å oppnå en mest mulig kostnadseffektiv drift. Ofoten Brann IKS skal bidra til at tilskuddet
fra eierne holdes på et moderat nivå gjennom å legge til rette for et nøkternt drifts‐  og investeringsnivå.

Større endringer i drift/organisering eller større investeringer som vil påvirke tilskuddsbehovet
betydelig, skal behandles som egne saker i eierkommunene i god tid før Ofoten Brann IKS /kommunenes
behandling av årsbudsjett/økonomiplan.  

Dersom Ofoten Brann IKS oppnår et positivt årsresultat så tilføres overskuddet selskapets egenkapital
(fond). Overføring av midler til et pensjonsreguleringsfond bør prioriteres. Slikt fond skal bidra til
å delfinansiere betydelige og uventede økninger i pensjonspremien og derigjennom bidra til å
utjevne kommunenes tilskuddsnivå. Andre fondsavsetninger kan gjelde nødvendig HMS‐tiltak og/
eller avsetninger for fremtidige behov knyttet til virksomheten.

Ofoten Brann IKS skal ha en låneramme som legger til rette for at selskapet kan lånefinansiere nødvendige
investeringer i kjøretøy/materiell/utstyr/infrastruktur. Investeringene skal ha en jevn fordeling
slik at de kan håndteres innenfor vedtatt låneramme. Dette skal bidra til å forhindre betydelige
svingninger i tilskuddsbehovet. Kommunestyrene forplikter seg til å dekke kapitalkostnadene for
et gitt investeringsnivå gjennom vedtatt tilskudd, som igjen er basert på investeringsbudsjettet.

Dersom det er grunn til å anta at det blir en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet,
skal styret straks gi melding om forholdet til representantskapet, som igjen skal behandle saken.
Styret skal redegjøre for budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett. 

Det skal avholdes et kontaktmøte mellom Ofoten Brann IKS og eierne tidlig i budsjettprosessen, der eierne
skal redegjøre for reelle foreløpige prognoser for det økonomiske handlingsrommet i kommende
budsjettår og selskapet skal redegjøre for forhold som vil kunne påvirke tilskuddsbehovet.



12. Eierstrategi for stiftelser og deleide aksjeselskap

12.1 Generelle krav til selskapene

Bystyret legger til grunn at i bedrifter hvor kommunen har eierandeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, vil 
bedriften søke å tilrettelegge for at endringer i aksjonærsammensetningen skjer gjennom at kommunens aksjer kjøpes 
før eventuelle nye kapitalinnskudd gjøres.
 
Bystyret vil i sin fremtidige evaluering av minoritetsandeler i bedrifter vektlegge at aksjonærene likebehandles, at 
transaksjoner mellom nærstående skjer etter armlengdes avstand prinsippet (dvs til markedspriser), at aksjeutvidelser 
ikke utvanner kommunens verdier og at bedriftene fører en aksjonærvennlig utbyttepolitikk hvor kapital ikke 
akkumuleres og bindes unødvendig, men tilbakeføres aksjonærene slik at kapitalen kan brukes til investeringsformål 
som Bystyret anser som viktige.

Ad Unntak fra revisjonsplikten, jfr nytt tillegg til aksjeloven.
Bystyret legger til grunn at selskaper som kommunen har eierandel i, ikke bruker sin mulighet til å ikke ha revisjon, 
med mindre selskapet har liten/er uten økonomisk aktivitet.

Det vises forøvrig til kapitlene xx xxx for retningslinjer som vil bli vektlagt i videre vurdering, så langt de er relevante 
for virksomheten.

12.2 Futurum as

Formål
Futurum as har som vedtektsfestet formål å ivareta Narvik kommunes engasjement innenfor næringsutvikling. 

Grunnlaget for kommunens eierskap
Futurum as ble opprettet i 1995 som et redskap  i Narvik kommunes næringsmessige omstillingsarbeid. Etter 
omstillingsperiodens slutt ble det enighet mellom kommunen og næringslivets representanter at selskapet skal 
videreføres. I dag er største aksjonærer
Narvik kommune og Narvikregionen Næringsforening med hhv. 43,3% og 23% av aksjene.

Futurum AS har en aksjekapital på NOK 2.950.000,-. Eierforhold er som følger: 

Narvik Kommune: 1.226 aksjer - 43,3% 
Narvikregionen Næringsforening: 674 aksjer - 23,0% 
Nordkraft AS: 600 aksjer - 20,4% 
Narvikgården AS: 100 aksjer - 3,4% 
Narvik Havn KF: 100 aksjer - 3,4% 
Sparebanken Narvik: 50 aksjer - 1,7% 
Høgskolen i Narvik: 50 aksjer - 1,7% 
LO i Ofoten: 50 aksjer - 1,7% 
Ballangen Næringsforening: 50 aksjer - 1,7%

Vurdering av Narvik kommunes eierskap i selskapet
Bystyret har i prinsippet vedtatt at kommunen skal bli tilnærmet eneeier i Futurum, men ut fra ønsket om å engasjere 
flere organisasjoner i selskapets ve og vel, har kommunen valgt å beholde simpelt flertall, når man regner med 
eierskapet i heleide datterselskaper.

Selskapet vurderes i gruppe 2, på grunn av sin sentrale rolle i Bystyrets næringsstrategi.



12.3 Agenda AS

Organisering

Agenda AS:
Agenda AS er et aksjeselskap eid av Narvik kommune, Nordland Fylke og Sparebanken Narvik. Selskapet ble etablert i 
1972 under navnet Ofotprodukter og i 2002 endret til Agenda. Totalt har bedriften ca. 160 personer i sitt daglige virke, 
herav ca. 30 personer som er ordinært ansatt.

2012 ble datterselskapet Smia Vekst fusjonert inn i Agenda.
Totalt har bedriften ca. 230 personer i sitt daglige virke, herav ca. 32 personer som er ordinært ansatt.

Formål

Agenda har vedtatt en felles visjon som har sitt utgangspunkt i et verdigrunnlag hvor de 3 begrepene Respekt, Hensyn 
og Omsorg står sentralt: 

Selskapets visjon er; ”Agenda - ditt springbrett videre ”

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen.  Alle i konsernet 
skal bli vist tillit og få opplevelse av trygghet og trivsel i organisasjonen.

For mange av tiltaksdeltakerne er en samordnet innsats fra flere instanser nødvendig for at de skal nå sine mål. 
Konsernet har etablert et stort nettverk av samarbeidspartnere innen ulike lokale bedrifter og i det offentlige 
hjelpeapparat.

Selskapet jobber mot å bli NAVs foretrukne samarbeidspartner i attføringsarbeid.
Gjennom avklaring, arbeidspraksis og oppfølging fra konsernet, er målet for deltakerne en jobb med ordinær tilsetting 
eller varig tilrettelagt arbeid for de som trenger det. Dette innebærer relasjonsbygging, samtaler, måldefinering, 
handlingsplaner og gjennomføring av tiltak ut fra en attføringsfaglig og sosialfaglig tilnærming. I tillegg har deltakerne 
individuell tilrettelegging på egen arbeidsplass av en arbeidsleder/kontaktperson.

Alt arbeid ved Agenda og Smia Vekst springer ut fra plattform som bygger på:        
 kravspesifikasjoner for det enkelte tiltak
 etiske retningslinjer
 samarbeidsutvalg møter med NAV, kommunen og brukerrepresentant
 eQuass, internasjonalt kvalitetssikringssystem spesielt tilpasset Vekstbedrifter
 medarbeidersamtaler

 
Sentralt i opplæringen er heving av den enkeltes kompetanse opp mot arbeidslivet og sosial fungering.

Grunnlaget for kommunens eierskap

Agenda AS har følgende eiere i dag:

Narvik kommune 82,46 % av aksjene
Nordland fylkeskommune 11,69 % av aksjene
Sparebanken Narvik  5,85 % av aksjene

Gjennom eierskap i selskapet vil Narvik kommune være en pådriver for inkluderende holdninger i arbeidslivet, 
herunder tilrettelegge og gi yrkeshemmede med redusert arbeidsevne opplæring og kvalifisering med målrettede 
arbeidsoppgaver i selskapet eller eksterne bedrifter slik at arbeidssøkere får og beholder arbeid.

12.4 Forskningsparken i Narvik (FPN)

Organisering

Forskningsparken i Narvik AS (FPN) er stiftet som innovasjonsselskap med formål å fremme utvikling av FoU, 
kommersialisering av forretningsideer, samt formål å være et viktig bindeledd mellom forskning og næringslivet i 



regionen. Selskapet ble stiftet i 2000, og har i dag åtte ansatte. FPN har siden 2007 vært operatør for SIVA ́s FoU 
Inkubatorprogram med distribuert løsning der også Nordland fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner. FPN er 
node for FORNY programmet til Forskningsrådet, og har etablert et (FORNY) program mot næringslivet SPINNY, 
samt har en teknologirådgiver funksjon mot leverandørindustrien i Nordland og Troms. Videre har FPN 
kapitalrådgivning og rådgiveravtale for Narvik Kapital og Teknologifestivalen i Nord-Norge.

FPN er i dag en av de ledende aktørene i landsdelen innenfor kommersialisering av FoU resultater, gründerbaserte ideer
og innovasjon fra næringslivet. FPN er også et viktig bindeledd mellom næringsliv og forskning ved å være et aktivt 
senter for kunnskapsbasert nyskapning i regionen.

Formål

Selskapets formål er fastsatt i vedtektene:
Selskapets formål er ved aktiv bruk av kompetanse og alliansepartnere å etablere ny og styrke eksisterende 
næringsvirksomhet i regionen basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. Dette skal særlig gjøres innenfor 
følgende områder:
- Ny teknologi innen de sterkeste fagområdene ved Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik.
- Produkter og prosesser med tilknytning til de industrielle miljø i regionen og Nord- Norge for øvrig, så som fornybar 
energi, solcelle industri, prosessindustri og olje og gass.
- Spesielt fokus mot arktisk teknologi

Grunnlaget for kommunens eierskap

Narvik kommune var med å stifte selskapet i 2000, sammen med sentrale aktører innen det lokale næringsliv. 

Narvik kommune eier 1 875 aksjer á 100 kroner i selskapet, og har en eierandel på 1,7%. 

Vurdering av selskapet

Gjennom inkubator og distribuert inkubatorordning har FPN drevet fram bedrifter til å bli attraktive for både offentlige 
og private aktører. FPN har har vært med på å etablere rundt 20 bedrifter og disse bedriftene har utviklet ca. 150 
arbeidsplasser.

FPNs aktivitet er med å sikre og befeste Narvik som Teknologibyen i Nord og gi basis for et teknologimangfold som 
sikrer rekruttering og spennende arbeidsplasser for dyktige mennesker i  landsdelen.

Aktiv bruk av samarbeidspartnere som Narvik Kapital og andre nettverk har FPN bidratt til å tilføre inkubatorbedriftene
risikovillig kapital. NorInnova Invest, SåkorninVest II og KapNord Fond og en del private investorer har direkte co-
investert sammen med Narvik Kapital. Disse midlene har igjen utløst offentlige utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge
og Skattefunn.

Vurdering av Narvik kommunes eierskap i selskapet

FPN har vært en viktig bidragsyter til den positive utviklingen i kommunens næringsliv gjennom de siste årene. 
Kommunens eierandel er ubetydelig økonomisk, men anses å ha vært en viktig faktor for å gi selskapet legitimitet som 
et bindeledd mellom offentlig sektor, utdanningsinstitusjoner og private eiermiljøer.

Kommunen har gjennom sine eierandeler i Futurum og Nordkraft et større indirekte eierskap enn kommunens eierandel 
tilsier. Videre er FPN, som management selskap for  Narvik Kapital AS, sentral i forvaltningen av en av kommunens 
formuesposter.

Selskapet kan klassifiseres som et selskap som driver virksomhet utenfor kommunens kjerneområde, og er som sådan 
ikke viktig for kommunens tjenesteyting. Selskapet står finansielt godt på egne ben, og kommunens eierskap anses ikke 
viktig for FPN sin videre utvikling. Det antas at det ikke er noen driftsmessige fordeler for kommunen ved å eie  aksjer i
FPN, selv om selskapet på mange måter kan anses som en del av kommunens utvidede næringsetat.

Det er vanskelig å si hvorvidt aksjene er omsettelige i markedet, og med bakgrunn i eierandelens beskjedne verdi og 
antatte høye symbolverdi, velger kommunen å beholde sine aksjer. Det anses ikke som viktig å opprettholde eller øke 
eierandelen ved fremtidige aksjeutvidelser, og aksjene kan også gjøres tilgjengelig for salg ved en senere anledning. 



I og med at Futurum AS har en stor eierandel i selskapet, anses det som formålstjenelig at styret i Futurum AS kan ha 
fullmakt til å representere Narvik kommune og stemme på ordinære generalforsamlingssaker. Fullmakten gjelder inntil 
videre. Styret i Futurum kan delegerer denne fullmakten til administrerende direktør.



12.5 Narvik Kapital AS

Organisering
Selskapet ble stiftet i september 2004 og har en avtale med Forskningsparken i Narvik om administrasjon av fondet. 
Bakgrunnen for avtalen er muligheten for å knytte til seg kompetanse og ta ut synergier av de to selskapenes ressurser i 
forbindelse med å etablere og investere i kompetansebaserte bedrifter.

Narvik Kapital har sin beliggenhet i Narvik.

Formål
Narvik Kapital er et investeringsfond som har som formål å investere egenkapital i teknologi- og forskningsbaserte 
nyetableringer. Narvik Kapital er et investeringsfond som skal investere i prosjekter med stor teknologihøyde, og som 
har et internasjonalt salgspotensial for sine produkter. Narvik Kapital skal ha en rolle som aktiv investor i selskapet og 
kan bidra med både kompetanse og kapital. Narvik Kapital vil også bidra med sitt kontaktnett mot andre investor-, 
kompetanse- og andre nettverk.

Grunnlaget for kommunens eierskap
Målsetningen er å skape et sterkere innovasjons- og såkornapparat knyttet til kompetansemiljøet i Narvik-regionen.

Kommunens deltagelse i selskapet kom som en konsekvens av mangel på privat risikokapital i Ofoten. Opprinnelig var 
fondet tenkt å jobbe innen hele Ofotenområdet, men utfra sammensetningen av aksjonærene ble det bestemt at selskapet
skal fokusere på Narvik kommune.

Eierstruktur Narvik Kapital:

Nordkraft 6,00 MNOK 
Narvik kommune 6,00 MNOK 
Sparebanken Narvik 4,00 MNOK 
Narvikgården 2,00 MNOK 
Forskningsparken 1,50 MNOK 
Norut Narvik 0,15 MNOK 
Totalt 20,0 MNOK

Vurdering av selskapet
Selskapet har hatt en fornuftig tilnærming til investeringer, og har ikke investert midler før de har hatt gode prosjekter 
tilgjengelig. Såkorninvesteringer av denne natur bør ha en tidshorisont på minimum 5 år før man kan forvente positiv 
avkastning. I forarbeidet til eiermeldingen 2012 ble det opplyst fra selskapet at de jobber med å realisere et av 
selskapene med god gevinst. I samme møte ble ledelsen forespurt i hvilken grad kommunens innskutte kapital var 
omsettelig. Det ble opplyst at det ikke var noen åpenbare kjøpere av eierposten, men at selskapet vil være behjelpelig 
med å avhende posten til eksisterende eller nye aksjonærer. Det var enighet om at det var fornuftig å avvente et salg av 
en av fondets eierposter slik at kommunen får høyeste mulig pris for sin aksjepost.

Bystyret anser selskapet for viktig for næringsutviklingen i Narvik, men sett i lys av kommunens anstrengte økonomi 
klassifiseres eierposten i gruppe 3 og dermed tilgjengelig for salg.



Narvikgården AS har styreplass i Narvik Kapital, og det anses formålstjenelig at styret i Narvikgården får fullmakt til å 
representere Narvik kommune og kan stemme på kommunens vegne i ordinære generalforsamlingssaker. Styret i 
Narvikgården kan delegere denne fullmakten til administrerende direktør.



12.6 Nordkraft AS

Organisering
Konsernet Nordkraft er et regionalt kraftkonsern med hovedvekt på produksjon av kraft.

Morselskap er Nordkraft AS med Nordkraft Produksjon AS (100%), Nordkraft Vind AS (100%) og Narvik Energinett 
AS (51%) som større konsernselskaper.

I tillegg eies 50% av kraftleverandøren Kraftinor AS.

Konsernet driver også innen vindkraft.

Historikk og eierskap
Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21. desember 1913. Virksomheten i den første tiden var å dekke 
Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av produksjon og distribusjons nett.
Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med bl.a. egen 
elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet.

Fra 1995 ble virksomheten videreført gjennom opprettelsen av Narvik Energi AS som ble utskilt som et selvstendig 
aksjeselskap.

Narvik Energi AS var 100% eid av Narvik kommune frem til februar 2001 da Vesterålskraft AS ble deleier. I oktober 
2001 ble Hålogaland Kraft AS deleier, og i august 2002 ble også det danske energiselskapet ENERGI E2 A/S fra 
København eier i Narvik Energi AS.
ENERGI E2 A/S ble senere oppkjøpt og endret navn til DONG Energy Power A/S - et datterselskap i det danske 
energikonsernet DONG Energy A/S, hvor den danske stat er majoritetseier.

I mars 2009 endret Narvik Energi AS navn til Nordkraft AS.

I oktober 2010 solgte DONG Energy Power A/S sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS, et 
100% eid datterselskap i Troms Kraftkonsernet.

Eierskapet i Nordkraft AS er pr. 31.12.2014;
Narvik kommune – 50,01%
Troms Kraftforsyning og Energi AS – 33,33%
Hålogaland Kraft AS – 16,66%

Konsernet Nordkraft bestod pr. 31. desember 2010 av Nordkraft AS som morselskap med følgende datterselskaper ;
Nordkraft Produksjon AS (100%),
Nordkraft Vind AS (100%),
Narvik Energinett AS (51%),
Enerconsult AS (100%),
Narvik Fjernvarme AS (100%),
Naturgass Nord AS (100%), og

I henhold til aksjonæravtale skal Nordkraft AS’ hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon 
med størst mulig inntjening.

Bystyret vurder eierposten i Nordkraft AS til å være sentral for kommunens formuesforvaltning og for å sikre en positiv 
utviklingen for kommunens innbyggere og næringsliv forøvrig. Eierposten plasseres i gruppe 2 og er ikke tilgjengelig 
for salg.

Det jobbes med å ferdigstille en felles eierskapsmelding, og den forventes å kunne behandles på forberedende 
generalforsamling i mai 2015. 



12.7 Hålogalandsbrua AS

Bystyret i Narvik vedtok 29. mai 2008 reguleringsplanen ”E6 Ornes – Stormyra”. Reguleringsplanen er utarbeidet av 
Statens vegvesen Region nord i samarbeid med Narvik kommune.

Planarbeidet bygger på en vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning for valg av korridor på strekningen E6 
Narvik - Bjerkvik, vedtatt av Narvik kommune 21. mars 2006. Alternativet 1 b ble valgt.

Alternativet innebærer bygging av Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden og ny vei over Øyjord fram til Stormyra hvor
den koples på eksisterende E6/E10, samt ny vei Orneshaugen - Karistranda. 

Futurum AS er sekretariatet til Hålogalandsbrua.

Hålogalandsbrua AS er et aksjeselskap som er opprettet for å finansiere og realisere bruforbindelse mellom Narvik og 
Bjerkvik. Selskapet er som sådan særdeles viktig for Bystyret og Narvik kommune, og selskapet plasseres i gruppe 2. 
Bystyret støtter selskapets mål om å skaffe et bredere engasjement i regionen ved å få inn flere interessenter på 
eiersiden. Bystyret er dermed villig til å redusere kommunens eierandel om det skulle være nødvendig på et senere 
tidspunkt. Bystyret vil også stille seg åpen for å overføre driften av bruselskapet til et regionalt bruselskap om det skulle
bli aktuelt.

12.8 Narvikhallen AS

Narvikhallen AS eies 96,13 % av Narvik kommune og har til formål å drive utleie av hallen til idrettsformål. 
Narvikhallen har tidligere mottatt spillemidler og er gjennom dette forpliktet til å følge de retningslinjer som beskriver 
forutsetningene for en slik tildeling.

I arbeidet som er oppsummert i rapporten: ”Sluttrapport Framtidig organisering av Bygg- og eiendomsforvaltningen 
2014” ble det i saksforberedelsene sett på muligheten for at Narvik kommune kunne overta eierskapet i Narvikhallen 
fullt ut. 

Det er følgende aksjonærer i Narvikhallen AS:

Navn Ant aksjer Andel i %
Narvik Kommune 4971 96.13%
Næringslivet i Narvik 50 0.97%
Narvik Bedriftsidrettsråd 40 0.77%
Idrettsrådet i Narvik 30 0.58%
FK Mjølner 30 0.58%
Nordland Fylkeskommune 30 0.58%
Høgskolen i Narvik 20 0.39%

Bokført verdi av egenkapitalen er rundt 2 mill kroner.

Eierskapet til de øvrige aksjonærene har blitt utvannet gjennom at Narvik kommune har skutt inn kapital i flere 
omganger.

Det er ingen hemmelighet at Narvikhallen AS har slitt økonomisk i de siste årene. Hardt arbeid fra administrasjonen og 
styret i selskapet, samt godvilje fra långivere og kreditorer (herunder Narvik kommune), har sikret at driften er på rett 
veg. Det anses formålstjenelig for den videre driften at selskapet kan jobbe direkte mot Narvik kommune for å finne 
gode fremtidsrettede løsninger for selskapet. Selskapet Narvikhallen AS skal være en god støttespiller for hele 
idrettsmiljøet i Narvik. Om Narvik kommune er eneeier, kan selskapet fokusere på å levere gode tjenester for Narvik 
kommune. 

Det er flere forhold som gjør det ønskelig at Narvik kommune er eneeier. 

Det ene er likebehandlingskravene i aksjeloven (asl) §3-8, som nå som hovedregel krever at generalforsamlingen i alle 
aksjeselskaper må godkjenne avtaler om erverv fra en aksjeeier mot vederlag fra selskapet som utgjør over en tidel av 
aksjekapitalen. Kravet om generalforsamlingens godkjennelse innebærer et unntak fra de alminnelige reglene om 
avtaleinngåelse på vegne av



aksjeselskaper, i den forstand at det i tillegg til ordinære vilkår ved avtaleinngåelser gjelder et ekstra samtykkekrav
fra aksjonærene for at selskapet skal bli bundet. Reglene i asl § 3–8 kan være til hinder for at Narvik kommune som 
hovedeier kan finne gode løsninger for selskapet, i og med at avtalene som regel må godkjennes av de øvrige 
aksjonærene.

Det andre er at om Narvik kommune er eneeier, så kan Narvik kommune gå til direkteanskaffelse av tjenestekjøp uten å 
måtte lyse ut en nasjonal konkurranse først. Dette prinsippet kalles utvidet egenregi. Hovedkravet for å oppfylle 
betingelsene er at det offentligrettslige organet som tildeler oppdraget må ha en kontroll over selskapet 
som får oppdraget som svarer til den kontroll det har over sine egne tjenestegrener.

Dette kravet stenger for tildeling av oppgaver til selskaper som har private eiere. Det er mao ikke mulig å tildele 
oppdrag til et selskap i utvidet egenregi, når dette selskapet har private eiere, uansett hvor liten den private eierandelen 
er.

Det er foreløpig ingen planer om en slik direkteanskaffelse, men for å ha en slik mulighet i fremtiden, så er 100% 
eierskap eneste løsningen.

Videre har man innen reglene om god virksomhetsstyring (Corporate Governance) elementer som tilsier at det må 
utvises ekstra varsomhet når det inngås avtaler med tredjeparter hvor aksjonærer har særskilte interesser. Dette gjelder 
spesielt FK Mjølner, hvor deres interesser i driften av Narvikhallen kan påvirkes av deres rolle som aksjonær og 
styremedlemmer.

Det er også forhold innen finansieringen av selskapet som tilsier at 100% eierskap kan gi bedre betingelser for 
selskapet. 

For øvrig har kommunen med medhold i aksjeloven lov til å kreve tvangsinnløsning av de øvrige aksjonærene, siden 
Narvik kommune eier over 90%.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med de øvrige aksjonærene med formål å overta aksjene. Utfallet av 
saken innlemmes i regulering av investeringsbudsjettet på ordinært vis.
.

12.9 Narvik boligstiftelse

Narvik Boligstiftelse ble etablert på midten av 90-tallet. Stiftelsen eier og står for utleie og vedlikehold av utleieboliger. 
Narvik bystyre oppnevner stiftelsens styre. Stiftelsen har 1 ansatt som er daglig leder av stiftelsen. De øvrige tjenester 
leies inn. Inntektene ved utleie av boliger finansierer stiftelsens utgifter. For øvrig skal virksomheten gå i null. 

Kortsiktige   krav   til   selskapet.
Det etableres faste møter mellom daglig leder i selskapet og kommunens politiske og administrative ledelse. I disse 
møtene forutsettes det at boligstiftelsen redegjør for sine planer på kort og lang sikt, samt en gjensidig 
informasjonsutveksling.

FDVUs kalkylene til Narvik Boligstiftelse skal gjennomgås og drøftes med Narvik kommune. Tiltak for bedre 
samhandling innen boligsosialt arbeid mellom Narvik kommune og Narvik boligstiftelse som framkommer gjennom det
pågående husbankfinansierte prosjektet legges fram for politisk behandling. Frist for gjennomføring av tiltakene er 1. 
juli 2015.

Alle virksomhetene Byggforvaltningen Narvik kommune, Narvikgården AS, Narvik Havn KF og Narvik Boligstiftelse 
skal utarbeide måle- og styringsparametre for sin virksomhet i.h.t. de vedtatte overordnete målene. Det bør etterstrebes 
valg av måle- og styringsparametre som er like på tvers av virksomhetene. Rapportering av måloppnåelse forventes 
realisert fra og med 4 kvartal 2015.

Langsiktige   krav   til   selskapet.
Det forutsettes at stiftelsen driver sin virksomhet på en slik måte at den realkapital som utleieboligene representerer ikke
blir redusert.
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