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Forord
Eierskapsmeldingen omhandler i all hovedsak den rene selskapsdelen og dokumenterer de
endringer som er gjennomført i tråd med tidligere vedtak i bystyret om eierskap og
anbefalinger fra Deloitte sin rapport om eierskapsforvaltning i Haugesund kommune i 2011.
Selskapene Haugesund kommune har eierskap i har en tjenesteproduksjon innenfor et bredt
spekter av sektorer, herunder energiproduksjon, arbeidsmarkedstiltak, kultur, samferdsel,
parkeringsvirksomhet, næringsutvikling mv.
Det er stor variasjon i motivene som ligger til grunn for etableringen av de kommunale
selskapene. Kommunen har få heleide selskap, noe som indikerer at interkommunalt
samarbeid er et motiv bak selskapsorganiseringen. Det forventes at samarbeidene blant
annet vil gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
Utskilling av kommunal virksomhet gjennom selskapsorganisering medfører at bystyret ikke
lengre kan utøve direkte styring og kontroll overfor virksomheten. Virksomheten må styres
indirekte gjennom selskapenes eierorgan. For å forhindre at for mye beslutningsmyndighet
og kontroll overføres fra folkevalgte organ til selskapsorgan, er det formålstjenlig å utvikle en
tydelig eierskapspolitikk. Eierskapsmeldingen skal bidra til at kommunens eierskapspolitikk
er aktivt, langsiktig, forutsigbar og basert på kompetanse.
Haugesund kommunes eierskapsmelding for 2014 gir en samlet oversikt over kommunens
eierposisjoner og de ulike elementene i eierskapspolitikken. Eierskapsmeldingen har som
formål å øke kunnskapen om de kommunale selskapene og rammene for styring og kontroll
av selskapenes virksomhet.
Eierskapsmeldingen kan deles i en generell del og en selskapsspesifikk del, inklusive
oversikt over legater og andeler i boligselskaper. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over det
kommunale eierskapet og tar sikte på å legge et rammeverk for eierskapsutøvelsen i
Haugesund kommune.
Rådmannen vil anbefale at det i tillegg til eierskapsmeldingen utarbeides spesifikke
eierstrategier for enkelte selskaper hvor kommunen har en vesentlig eierandel og/eller at
selskapet har stor betydning for kommunes virksomhet. Herunder formål, organisering,
vedtekter og etiske retningslinjer, eventuelt i samarbeid med andre eiere.
Målsetningen er at eierskapsmeldingen skal være et dokument som oppdateres hvert fjerde
år. Årlige endringer i porteføljen, herunder avhending av selskaper og selskapsandeler,
nyetableringer og oppdateringer legges fram i en årlig eierskapsberetning.

Eierskapsmelding Haugesund kommune

Side 4

DEL 1 – Rammeverk for kommunalt eierskap
Haugesund kommunes eierskap
Haugesund kommune er en lokal samfunnsaktør, også i funksjon av å være eier av en rekke
selskaper. Eierskapet er veldig variert. Fra en stor energibedrift som Haugaland Kraft til små
andeler i mindre selskaper, fra så vidt ulike sektorer som sysselsettingsbedrifter,
næringsutvikling, kultur og parkeringsdrift. Eierskapet omfatter også interkommunale
samarbeid om enkelte kommunale tjenester. På flere områder forvalter selskaper den
operative utøvelsen av en rekke strategisk viktige områder for kommunen, og de forvalter til
dels betydelige verdier på vegne av kommunens innbyggere.
Det har vært økt oppmerksomhet rundt kommunalt eierskap, og utøvelsen av dette.
Haugesund kommune er har iverksatt et arbeid for en mer planlagt og systematisk
eierskapsforvaltning.
Arbeidet er blant annet basert på Deloittes selskapskontroll om eierskapsforvaltning fra 2011
i Haugesund kommune. I anbefalte tiltak lister Deloitte opp mål for hva et økt fokus på
eierskapsforvaltningen bør omfatte:
1.

I større grad konkretisere og formalisere eierstrategier for de enkelte selskaper.

2.

Sørge for utnevnelsen av styrerepresentanter skjer i samsvar med prinsippene i
eierskapsmeldingen.

3.

Gjennomføre opplæring av de folkevalgte knyttet til eierskapsforvaltning og sikre
at styrerepresentanter utnevnt av kommunen får nødvendig opplæring. Sikrer at
alle utnevnte styremedlemmer får tilbud om opplæring i styrearbeid.

4.

I større grad formalisere rutiner og retningslinjer for forvaltningen av eier skapene,
herunder rapporteringsrutiner.

5.

Vurdere å legge fram saker til politisk behandling i forkant av eiermøter.

6.

Som et ledd i behandlingen av eierskapsmeldingen, gjennomføre evaluering av
kommunen eierskapsforvaltning.
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Selskapsformer i kommunal sektor
Kommunene har stor frihet i hvordan de ønsker å organisere sin virksomhet, og kommunalt
eierskap omfatter en rekke ulike organisasjonsformer. Det er eiernes ansvar å sikre at
selskapsformen er den riktige organiseringen av ulik virksomhet. Valg av selskapsform bør ta
utgangspunkt i hva som best ivaretar de hensyn og behov som gjelder for den aktuelle
virksomheten, bl.a. knyttet til styringsmodell, kontroll og økonomisk risiko. Selskapsform kan
også ha betydning for skatte- og avgiftsmessige forhold.
Det er vanlig å skille mellom organisasjonsformer på hvor uavhengige de er fra kommunen
som eier, blant annet etter hvorvidt de er et eget rettssubjekt eller forblir en del kommunen
som rettssubjekt. Aksjeselskap skiller seg ut ved at eiers økonomiske ansvar er begrenset til
innskutt kapital.

Mer selvstendighet / redusert politisk kontroll
Egne rettssubjekter

Integrert del av kommunen
Kommuneloven
Kommune (etat)
Kommunale foretak (§ 11)
Vertkommunemodell (§ 28-1)
Interkomm. samarbeid (§ 27)

Samkommune (kommuneloven § 28-2)
Interkomm. samarbeid (§ 27, kan være egne
rettssubjekt)
Interkommunale selskaper (IKS-loven)
Aksjeselskaper (Aksjeloven)

Fristilling
Stiftelser

Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27
Denne samarbeidsformen er regulert i kommunelovens § 27, som gir regler om
samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert
med eget styre. Gjennom vedtekter kan det hjemles at et slikt samarbeid kan gis ansvar og
myndighet slik at det er et eget rettssubjekt.
Styrende organer
Styrets oppgaver og ansvar i et § 27-samarbeid fastsettes i vedtektene. Kommunestyrene i
samarbeidende kommuner kan delegere til styret å treffe avgjørelser som angår
virksomhetens drift og organisering.
Økonomisk ansvar og risiko
Vedtektene skal inneholde bestemmelser om blant annet deltakerkommunens innskudd til
virksomheten og hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra
deltakerne økonomiske forpliktelser.
Andre interkommunale samarbeidsformer
Kommuneloven åpner for andre måter å organisere kommunalt samarbeid på. Dette gjelder
blant annet vertskommunesamarbeid eller samkommuner. Haugesund kommune har
legevaktsordningen som et eksempel på et slikt samarbeid.

Eierskapsmelding Haugesund kommune

Side 6

Kommunalt foretak (KF)

Bystyret

Styret

Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet
overfor et kommunale foretaks styre eller
ledelse, men har rett til å uttale seg før
styrebehandling av saker i KF, og kan instruere
daglig leder til å utsette iverksettelse av vedtak
fattet i KF-styret i påvente av vedtak i bystyret.

Daglig leder
Kommunale foretak er regulert i kommunelovens kapittel 11, og er en del av kommunen som
rettsubjekt. KF er altså ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet.
KF er en mulig måte å organisere kommunens forretningsmessige virksomhet, men hvor det
likevel er ønskelig å knytte virksomheten tett opp til de sentrale kommunale organene. KFformen benyttes oftest der virksomheten omfatter både forretningsmessige og
samfunnsmessige oppgaver.
Kultur og festivalutvikling KF er et kommunalt foretak som eies til 100 prosent av Haugesund
kommune.
Styrende organer
KF er underlagt bystyret som er foretakets øverste organ. bystyret velger et styre, og setter
rammene for styrets myndighet gjennom vedtekter, økonomiplan, budsjett og godkjennelse
av foretakets regnskaper. Som en del av kommunen er foretaket underlagt bystyrets
budsjettmyndighet, og styret er bundet av dette.
Styret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, med
mindre vedtektene eller instrukser gitt av bystyret sier noe annet. Et flertall av de ansatte kan
kreve at inntil en femdel av styremedlemmene velges blant de ansatte i foretaket. Styret skal
normalt utnevne daglig leder, med mindre vedtektene ikke sier annet. Daglig leder er
underlagt styret, ikke rådmannen.
Kommunens administrasjon har ikke instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor
virksomhetens styre og ledelse, men rådmannen skal ha anledning til å uttale seg før
sluttbehandling av saker til bystyret som angår foretaket. Rådmannens uttalelse skal også
fremlegges for styret når den behandler saken, uten at styret på noen måte er bundet av
dette. Rådmannen har imidlertid anledning til å instruere daglig leder til å utsette
iverksettelsen av vedtak fattet av styret i påvente av behandling i bystyret.
Økonomisk ansvar og risiko
KF er en del av kommunen. Foretakets forpliktelser er også kommunens forpliktelser, og
kommunen er kontraktsmotpart i avtalene foretaket inngår.
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Interkommunalt selskap (IKS)
Eierkommune

Eierkommune

Eierkommune

Representantskap
Styret
Daglig leder

IKS er regulert i lov om interkommunale selskaper. Deltakere i IKS kan være kommuner,
fylkes-kommuner og andre IKS. IKS er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt
fra deltaker-kommunene.
IKS vil oftest være aktuelt der det kan være mest effektivt, økonomisk og/eller strategisk, å
løse offentlige tjenester i et felleskap med andre kommuner/fylkeskommuner.
Styrende organer
Selskapsavtalen legger rammer for virksomheten i et IKS, tilsvarende vedtekter i
aksjeselskaper og kommunale foretak. Eierstyring skal skje gjennom representantskapet,
selskapets øverste myndighet. Den enkelte deltakerkommune kan ikke utøve myndighet
overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver enkelt deltaker skal ha minst ett medlem i
representantskapet, og minst like mange varamedlemmer som det har faste medlemmer. En
deltaker kan ikke gi andre fullmakt til å representere seg i representantskapet.
Representantskapet har ansvar for fastsetting av regnskap, budsjett, økonomiplan, valg av
revisor, vedtak om pantsettelse av fast eiendom, større kapitalinvesteringer, investeringer av
vesentlig betydning mv. Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse saker som ellers hører
under styrets myndighet, må godkjennes av representantskapet.
Representantskapet utnevner et styre som forvalter selskapet på vegne av deltakerne. Styret
fører tilsyn med ledelsen av selskapet, og at selskapets virksomhet er i samsvar med
selskapets formål. Styret må følge vedtak retningslinjer som representantskapet fastsetter.
Styret skal bestå av minst tre medlemmer, eller minst fem dersom de ansatte har rett til å
velge ett eller flere styremedlemmer, noe de har dersom det er mer en 30 ansatte i
selskapet.
Daglig leder ansettes av styret, med mindre det står i selskapsavtalen at lederen skal
ansettes av representantskapet. Daglig leder står ansvarlig overfor styret.
Økonomisk ansvar og risiko
Hver av deltakerne har ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser.
Om styret kan ta opp lån, må rammene for låneopptaket stå i selskapsavtalen. Det er
begrensninger i loven for hvilke formål selskapet kan ta opp lån til, og de må godkjennes av
Fylkesmannen. Det kan ikke tas utlegg i selskapets midler. Utdeling av selskapets midler kan
besluttes av representantskapet etter nærmere vilkår, og med styrets samtykke.
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Haugaland Vekst IKS (eierandel 9,09 %), Haugaland Interk. Miljøverk IKS (eierandel 58,2 %)
og Karmsund Interk. Havnevesen IKS (eierandel 38,4 6%) er eksempel på denne
selskapsformen.
Aksjeselskap
Eier

Eier

Eier

Generalforsamling
Styret
Daglig leder

Aksjeselskap er regulert i aksjeloven. Aksjeselskap er et eget rettssubjekt og svarer selv for
sine forpliktelser. Dette gir kommunen et begrenset økonomisk ansvar.
Styring og kontroll
Kommunens styringsmuligheter med aksjeselskaper avhenger eierandelen og andel av
stemmene på en generalforsamling. Her finnes flere terskler, og for kommunen er det viktig
at eierandelen er tilpasset hvilket formål kommunen har med selskapene.
100 prosent
I selskaper med flere eiere er det en rekke rettigheter og regler som skal gi vern for øvrige
aksjonærer. Dette er da åpenbart ikke relevant når kommunen er eneeier. Et heleid selskap
kan ses på som et datterselskap i et konsern, der kommunen representerer ”morselskapet”.
90 prosent
Dersom kommunen eier over 90 prosent av aksjekapitalen og stemmene i et AS kan
kommunen tvangsutløse de øvrige aksjonærene i selskapet.
67 prosent
For å endre selskapets vedtekter kreves det minst to tredeler av stemmene (kvalifisert
flertall). 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 selskapene. En eierandel på 67 prosent av stemmene vil altså gi eieren
stor grad av kontroll over selskapets virksomhet.
50 prosent
Mange saker avgjøres med simpelt flertall, altså 50 prosent av stemmene. Dette gjelder valg
av styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap, vedtak om utbytte. Dette gjelder så lenge
vedtektene ikke setter krav til bredere tilslutning.
34 prosent
En eier som har over en tredel av stemmene vil ha negativ kontroll i selskapet. Det
innebærer at man kan blokkere endringer i vedtekter og en del andre saker, jf. omtale av 67
prosent eierandel over.
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Styrende organer
Generalforsamlingen er øverste organ i et AS, og er der eierne utøver den øverste
myndigheten i selskapet. Generalforsamlingen fastsetter vedtekter, instrukser og andre
vedtak som setter rammer for styret og daglig leder. Aksjeeiere kan ikke intervenere i
selskapets drift og organisering uten at dette skjer i form av vedtak fattet av
generalforsamlingen i tråd med aksjeloven.
Styret velges av generalforsamlingen. I aksjeselskaper med mer enn 30 ansatte har de
ansatte rett til styrerepresentasjon. Styret har det overordnende ansvaret for forvaltningen av
selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og de rammer
generalforsamlingen har satt gjennom vedtekter, instrukser mv. Styret har en plikt til å holde
seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og sikre seg at virksomheten er underlagt
tilfredsstillende kontroll. Styret skal videre føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets
virksomhet for øvrig.
Daglig leder står for den daglige driften av selskapet, og skal følge de retningslinjer og
pålegg som styret har gitt.
Økonomisk ansvar og risiko
Aksjonærene har et begrenset ansvar og står generelt ikke ansvarlig for selskapets
forpliktelser. Til gjengjeld settes det krav til forsvarlig egenkapital og begrensninger i utdeling
av utbytte, nedsetting av aksjekapital mv.
Haugaland Kraft AS (eierandel 31,97 %), Uni-K AS (eierandel 100 %) og Haugesund Stadion
AS(eierandel 40 %) er eksempel på hel- eller deleide AS.
Stiftelse/ Legater
Stiftelser er regulert i stiftelsesloven. En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt
til å fremme et bestemt formål. Stiftelser brukes ofte til virksomhet av ikke-økonomisk
karakter, typisk med sosiale eller kulturelle formål. Stifterne står fritt til å bestemme formål.
Men en stiftelse er selveid, hvilket vil si at den er uavhengig av stifterne. Siden stiftelsene er
uavhengig av sine stiftere, har kommunen ikke noen kontroll med stiftelsen. Stiftelsen styres
av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene i stiftelsen.
Haugesund kommune har en rekke stiftelser og legater, se vedlegg. Det er satt i gang et
arbeid med å slå sammen og avvikle flere av disse jfr. vedtak i bystyret 08.12.12. Se omtale
ovenfor.
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Sammenligning av ulike selskapsformer
Aksjeselskap (AS)
Lovregulering
Eget rettssubjekt
Hvem kan eie

Eiers økonomiske
ansvar
Operativt eierorgan
Møte- og
stemmerett i
eierorganet.
Hvem utnevner
styret
Styrende
dokumenter
Politisk styring

Aksjeloven
Ja
En eller flere,
offentlige eller
private personer eller
virksomheter.
Begrenset til sin del
av aksjekapitalen.
Generalforsamling.
Aksjeeier eller
fullmektig med
fullmakt til å møte på
vegne av eier.
Generalforsamling,
eller annet organ
fastsatt i vedtekter.
Vedtekter,
aksjonæravtaler.
Gjennom vedtekter
og deltakelse på
generalforsamling.
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Interkommunale
selskap (IKS)
IKS-loven
Ja
Kommuner,
fylkeskommuner og
andre IKS.

Kommunale foretak
(KF)
Kommuneloven
Nei
Er en del av en
kommune.

Fullt ansvar, i
henhold til eierandel.
Representantskap.
Valgte
representantskapsmedlemmer eller
deres valgte vara.
Representantskapet.

Fullt ansvar.

Vedtekter,
selskapsavtale.
Gjennom
selskapsavtale og
deltakelse på
representantskap.

Bystyret.
Bystyret er
eierorgan.

Bystyret.

Vedtekter.
Bystyret behandler
enkeltsaker og
vedtar budsjett,
styresammensetning
og vedtekter.
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Ulike motiver for selskapsdannelser
Når kommunen velger å bruke selskapsorganisering kan dette være begrunnet med ulike
motiv. Dette motivet bør være begrunnet og også oppdateres over tid, gjerne i forbindelse
med at kommunen utarbeider eierstrategier for sine selskaper. Gjennom god eierstyring vil
denne motivasjonen danne grunnlag for kommunens valg av selskapsform og den videre
eieroppfølgingen. Eksempler på motiver for bruk av selskaper:
Finansielt motivert
Kommunen kan ha eierandeler i selskaper som skal drive forretningsmessig og gi eierne
økonomisk avkastning på innskutt kapital. Å opprette aksjeselskaper kan også være motivert
av å begrense kommunens økonomiske risiko, for eksempel der selskapene driver med
forretningsvirksomhet. Et eksempel her kan være eierskap i kraftselskap.
Politisk/regionalpolitisk motivert
Selskap kan også være motivert av strategiske og politiske hensyn. Det kan for eksempel
være at man ønsker å posisjonere kommunen eller regionen og hvor det er hensiktsmessig å
organisere dette i et eget selskap. Selskaper for å fremme næringsutvikling eller regional
reiselivsprofilering kan være eksempel på denne type eierskap. Altså en type eierskap som
ikke er direkte økonomisk motivert eller gjort av hensyn til ordinær kommunal tjenesteyting.
Et eksempel er bomselskap.
Effektivisering av tjenesteproduksjon
Effektivisering av tjenesteproduksjonen kan være et annet motiv for å etablere selskaper, for
eksempel gjennom interkommunale selskaper eller felleseide aksjeselskaper hvor man anser
at fellesløsninger vil bidra til en mer effektiv tjenesteproduksjonen enn om man skal yte
tjenesten i egenregi. De fordelene dette eventuelt kan gi må da veies opp mot ulempene slik
selskapsdannelse kan ha i form av mindre direkte kontroll med styringen av virksomheten
gjennom at man skiller den ut i en egen virksomhet og gjerne med delt eierskap.
Interkommunale selskaper som Haugaland interkommunale Miljøverk IKS kan være
eksempler på slikt eierskap.
Samfunnsøkonomisk motivasjon
I andre tilfeller kan selskapene være motivert ut fra at man vil realisere samfunnsnyttige
oppgaver gjennom selskapene. Selskapenes vedtekter og virksomhet vil være preget av
gjennomføring av politisk prioriterte samfunnsutviklingsoppgaver. Her kan Uni-K AS være et
eksempel, en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet rehabilitering.
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Roller i kommunal eierskap
En god og tydelig eier må operere med klare rollefordelinger, og gi klare rammer for
selskapene de eier. For å få klare linjer i eierstyringen må man være tydelig på skillet mellom
eierstyring i eierorganene (generalforsamling/representantskap) og de rollene styret og
daglig leder har. Eierne bør stille klare krav til hvilke kompetanse styrene bør ha, og hvilke
forventninger man har til selskapene.
Bystyret
Bystyret som kommunens øverste politiske organ er eier av de kommunalt eide selskapene
på vegne av kommunen. Bystyret skal vedta hovedlinjene for kommunens rolle som eier, og
skal vedta kommunens eierpolitiske styringsdokumenter slik som eierskapsmelding og
eierstrategier og lignende. Bystyret skal forelegges årsrapporter fra selskaper kommunen
har eierskap i. Bystyret skal behandle eiersaker av stor prinsipiell eller strategisk betydning.
Det foreslås at bystyret delegerer den mer praktiske utøvelsen til formannskapet, som da blir
kommunens operative eierorgan for behandling av saker
Formannskapet
Formannskapet delegeres myndighet til å oppnevne representasjon i selskaper, stiftelser,
institusjoner og lignende i de tilfeller hvor kommunen har slik myndighet. Det er altså delegert
til formannskapet å utnevne representanter til eierorganer og styrer der disse oppnevnes
direkte av kommunen, og ikke av eierorganene.
Videre foreslås det at formannskapet blir kommunens operative eierutvalg. Det vil si at
formannskapet blir forelagt innkalling til møter i eierorganene som sak. Det er foreslått
nærmere rutiner for saksgang i del 2 av meldingen.
Saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning skal fortsatt avgjøres av bystyret.
Formannskapet (eventuelt bystyret) har anledning til å binde kommunens eierrepresentanter
i saker som skal til behandling i eierorganene.
Ordfører
Ordfører er kommunens representant på årsmøter/generalforsamling der slik representasjon
ikke er spesielt utpekt av formannskapet. Ordfører kan videre utpeke stedfortreder med
fullmakt i aksjeselskaper (ikke i IKS).
Generalforsamling / Representantskap
Generalforsamling/representantskap er de operative eierorganene i AS og IKS, og er
selskapenes øverste formelle organ. Det operative eierorganet er overordnet styret og kan
overprøve styrets beslutninger og gi dem bindende instrukser med mindre styret er gitt
eksklusiv rett etter IKS- eller aksjeloven.
Kommunens utøvelse av eierskap i AS/IKS skal skje gjennom disse eierorganene, i henhold
til reglene i selskapslovgivningen for de respektive selskapsformene. Kommunens
representant(er) i disse organene har dermed et stort ansvar for utøvelsen av kommunens
eierskap.
Eierrepresentanten skal utøve eiers interesser. Det vil si at man som eierrepresentant skal
representere bystyrets flertall, og ikke verken seg selv eller det partiet vedkommende
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eventuelt er medlem av. Eierrepresentantene må derfor ha god forståelse for hva kommunen
ønsker med sitt eierskap
Eierrepresentantene skal:



Ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan.
Sørge for koordinering i forkant av eiermøte, for å sikre at bystyrets interesser
ivaretas.

For å kunne utføre denne rollen skal eierrepresentantene ha anledning til å få en politisk
avklaring i forkant av møter i selskapets eierorganer. Dette er viktig for å sikre at beslutninger
som gjøres i eierorganene er forankret i bystyrets flertall.
En bevisst eier skal gjennom det operative eierorganet være opptatt av:
- sitt formål med å etablere eller investere i selskapet.
- selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid.
- å definere sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning.
- hva slags styre selskapet skal ha gjennom kompetansen denne bør utgjøre.
- å opprettholde distanse og overblikk
(Kilde: ”Styring og eierskap i kommunalt eide selskapet” (V. Rasch-Knudsen, 2007)
Eiermøter
Eierne kan også avholde eiermøter utover de formelle eierorganene. Slike eiermøter har
ingen formell beslutningsmyndighet i selskapet eller i lovgivningen. Eiermøter kan benyttes til
å informere eierne om virksomheten, endringer i selskapets rammebetingelser, eller innhente
styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føres frem
til beslutning. Eiermøter kan også være en arena for eierne til å drøfte strategi mv. Da disse
møtene er uformell av natur, er det også stor fleksibilitet i hvordan de kan praktiseres. Ofte vil
det imidlertid være slik at det er styret som kallet inn til slike møter, og at det er
ordfører/eierrepresentant og rådmann som møter for kommunen.
Selskapet og styret
Et styreverv er et personlig verv, hvilket vil si at man er styremedlem som privatperson og
ikke som folkevalgt. Styret skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eiere. Styret
utnevnes som regel av generalforsamling/representantskap.
Styret har den overordnende myndigheten og ansvaret for forvaltning av selskapet og skal se
til at selskapet forvaltes lojalt i samsvar med formålet med etableringen av selskapet og
innenfor de rammer eierne har satt.
Styret skal både være en støttespiller for ledelsen og være uavhengig av ledelsen og følge
dem opp, evaluere og kontrollere.
Styret skal sammen med daglig leder være de som representerer selskapet utad.
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Styrets oppgaver:
‐ Ha ansvar for forvaltningen av virksomheten.
‐ Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
‐ Holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling.
‐ Føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig.
Styret anbefales å tenke gjennom følgende for å sikre at styret blir et effektivt team og en
ressurs for eiere, daglig leder og selskapet:
‐ Er styrets rolle akseptert av eierne og daglig leder?
‐ Fungerer styret reelt sett som selskapets øverste ledelse?
‐ Har styret respekt hos eierne, lederne og andre ansatte i selskapet.
‐ Har styret behov for bredere kompetanse?
‐ Hvordan skjer påvirkningen av dem som velges i styret?
‐ Har styret et utviklingsprogram for seg selv?
‐ Har styret fått opplæring i å være selskapets styre?
‐ Arbeider styre som et effektivt team?
(Kilde: ”Styring og eierskap i kommunalt eide selskapet” (V. Rasch-Knudsen, 2007)

Kontrollutvalget
Kommunelovens § 77, 5. ledd, sier at Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget har derfor en lovpålagt plikt til å
påse at kommunen eierskapsforvaltning utøves i samsvar med bystyrets vedtak og
forutsetninger. Selskapskontrollen kan i tillegg til den lovpålagte eierskapskontrollen også
omfatte en forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonen omfatter mer systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. Altså en mer omfattende
revisjon av bestemte problemstillinger enn det som gjøres i den lovpålagte
eierskapskontrollen. Dette skjer gjerne etter en overordnet analyse av risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Rådmann
Rådmannen har ingen formell rolle i kommunens eierskap eller eierstyring, men har et
generelt ansvar for forsvarlig utredning av alle saker som skal til politisk behandling. Det
gjelder også saker om eierskap og eierstyring. Administrasjonen bør være en tilrettelegger
for at kommunen kan ivareta sitt eierskap ved å gi faglig støtte til folkevalgte og kommunens
eierrepresentanter, og gi administrativ bistand i forvaltningen av kommunens eierskap. Slik
bistand kan være:


Regelmessig revidering av eierskapsmeldingen, en gang per kommunestyreperiode.



Holde oppdatert oversikt over selskapene og styrende dokumenter, slik som
vedtekter, selskapsavtaler, eierstrategier mv. slik at all relevant dokumentasjon
knyttet til eierrollen er lett tilgjengelig.



Holde oversikt over selskapenes årsrapporter og årsregnskap og lignende, og sørge
for at dette gjøres kjent for bystyret. For eksempel gjennom årlige eierberetninger.
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Bidra til gjennomføring av opplæring og informasjon til folkevalgte, og bidra til at
kjørereglene som etableres for kommunens eierforvaltning blir fulgt.



I saker hvor det er behov for det skal rådmannen forberede saker knyttet til
kommunens eieroppfølging.

For å kunne ivareta denne rollen er det naturlig at rådmannen deltar sammen med politisk
ledelse på rapporterings- og drøftingsmøter mellom kommunen som eier og selskapene.
Kunde- og brukerrolle
Det kan forekomme at kommunen også har et kunde- eller brukerforhold til et selskap
kommunen eier. Slike forhold er et anliggende mellom kommunens og selskapets
administrasjon, og er ikke noe som skal ivaretas gjennom kommunens politiske organer eller
selskapets eierorganer.
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DEL 2 - 19 anbefalinger for eierstyring

Denne delen av eierskapsmeldingen tar for seg en del overordnende anbefalinger for
eierstyring, med konkrete tilrådninger for Haugesund kommunes eierskapsforvaltning.
For å legge til rette for at en slik eierstyring skjer med god kvalitet og forankring, er det tatt
utgangspunkt i dokumentet ”Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak” (sist utgave 2011). Anbefalingen
bygger på et arbeid som ble gjennomført av KS Eierforum, et kompetansenettverkt for
offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor. Anbefalingen omfatter til sammen 19
områder, som her vil bli gjengitt, og som også er omtalt i Deloittes selskapskontroll om
eierskapsforvaltning fra 2011.
For å gi et klart og operativt regelverk for hvordan Haugesund kommune ønsker å utøve
eierskap er det med utgangspunkt i disse anbefalingene laget konkrete retningslinjer for
Haugesund kommunens eierskapsforvaltning.
Haugesunds eierpolitikk vil være summen av retningslinjene for hvordan kommunen skal
utøve eierskap, og eierstrategier for de ulike selskapene kommunen eier.
Eierstyring
Eierstyring skal skje i form av:





Fastsettelse av vedtekter og formålsparagraf.
Stille forventninger og krav til selskapene, og sette mål for eierskapet. Slike mål kan
være både samfunnsmessige og økonomiske (avkastning/utbytte)
Valg av styremedlemmer på generalforsamling.
Aktiv eierdeltakelse og vedtak i generalforsamling og representantskap.
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Anbefaling 1 – Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.
”Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs
og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til
eierstyring av utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av
de første 6 månedene av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det
anbefales at kommunestyret etter gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en
oversikt over status for selskapene.”
Folkevalgte har behov for kunnskap om den eierrollen de har i funksjon av å være
folkevalgte. Det er behov for kompetanse og bevissthet om roller/rolleforståelse, styringslinjer
og ansvarsfordeling. I Deloittes rapport om eierskapsforvaltningen i Haugesund kommune er
det gjennomført en spørreundersøkelse blant styremedlemmer i selskaper kommunen har
eierskap i. Deloitte konkluderer med at et fåtall av generalforsamlingsrepresentantene har
fått opplæring knyttet til sine verv.
Noen styremedlemmer får opplæring i regi av selskapet de sitter i styret for, men dette er
ingen god erstatning for opplæring i regi av kommunen. Dette særlig fordi det er forskjell på
styrerollen og eierrollen. Et opplæringstilbud i regi av kommunen vil også kunne bidra til å
forankre eierskapsforvaltningen blant de folkevalgte. Eierskapsforvaltning bør være et tema i
forbindelse med politikeropplæringen etter kommunevalg.
Anbefalingen sier også at det bør være en oppfølging av denne opplæringen omtrent
midtveis i valgperioden. Dette seminaret vil først og fremst være rettet mot de som er
styremedlemmer, varamedlemmer eller eierrepresentanter. Øvrige politikere bør kunne delta
om de ønsker, med forbehold om plass og at de selv må dekke kostnader knyttet til
deltakelse, og det gis ikke eventuelt kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for disse.
Oversikt over status for selskapene etter generalforsamling kan gjøres i årlige
eierberetninger, se neste anbefaling.
Tilrådning
1. I forbindelsen med politikeropplæring etter kommunevalg, skal
hovedprinsippene for Haugesund kommunes eierskapsforvaltning presenteres.
2. Ett til to år ut i kommunestyreperioden skal det avholdes et eierskapsseminar
for styremedlemmer eller varamedlemmer i selskaper hvor Haugesund
kommune er eier, samt eierrepresentantene fra Haugesund kommune.
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Anbefaling 2 – Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
”Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som
selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en
eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert
år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og
formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige
rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning.
Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides.”
Haugesund kommune har ikke systematisert sin eierskapsforvaltning i særlig grad, blant
annet ved at man ikke har ønsket å utarbeide eierskapsmeldinger eller lignende. For å
oppfylle intensjonene om god kommunal eierskapsforvaltning, må eierskapsutøvelsen
formaliseres og synliggjøres. Kommunen bør få en bedre og løpende oppdatert oversikt over
blant annet styremedlemmer og styringsdokumenter i de ulike selskapene.
Kommunene er anbefalt å utarbeide en eierskapsmelding, og som jevnlig blir revidert og
oppdatert. Et argument for å gjennomgå eierpolitikken med jevnlige mellomrom er å hindre at
kommunens eierskap blir fjernt og uaktuelt etter hvert som tiden går. Ved å holde eierskapet
aktuelt kan man også følge det bedre opp, og man kan lettere endre og tilpasse
eierstrategien i tråd med endringer i rammebetingelser eller politiske prioriteringer.
Det foreslås her at man en gang hver valgperiode utarbeider en eierskapsmelding hvor man
tar stilling til de generelle retningslinjene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap,
mens det utarbeides årlige eierberetninger hvor man gjennomgår status for selskapene og
annen oppfølging av eierforvaltningen.
I det videre arbeidet med å gå gjennom eierskapspolitikken for de enkelte selskaper, vil det
kunne være naturlig å vurdere muligheten for å gå sammen med andre eierkommuner om å
utarbeide felles eierskapsmeldinger for enkelte selskap. Dette forekommer blant annet blant
eierkommuner i enkelte regionale kraftselskap.

Tilrådning
1. Haugesund kommune skal utarbeide eierskapsmelding en gang hver
valgperiode. I eierskapsmeldingen skal prinsipper for eierstyring vedtas, og det
skal gis en oversikt formål og relevant informasjon om kommunens selskaper.
2. Haugesund kommune skal årlig utarbeide en eierberetning hvor det gis en
oversikt over status for selskapene.
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Anbefaling 3 – Selskapsstrategi og selskapsavtaler/vedtekter
”Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor
rammen av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin
virksomhet. Eierne skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For
selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell
utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom
selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og samfunnsansvar bør legges til grunn for
det kommunale/fylkeskommunale eierskap. Formålsangivelsen i
selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov
for endringer.”
I rapporten fra Deloitte svarte 57 prosent av generalforsamlingsrepresentantene at de ikke
opplever at kommunen har en tydelig strategi eller formål med selskapene de representerer.
Representantene fra kommunen mente at det kan gjøres mer for å tydeliggjøre kommunes
eierstrategi og formålet med selskapet.
Styret i et IKS eller AS har som oppgave å styre til det beste for selskapets utvikling i
samsvar med de krav og rammer eierne setter. Det krever klare styringssignaler og
forventninger fra eierne. Haugesund kommune bør ha som mål å gi selskapene tydelige og
oppdaterte mandater.
Dette kan gjøres gjennom å utarbeide eierstrategier. En eierstrategi kan si noe om rammene
for kommunens eierstyring, og uttrykke forventninger til selskapenes virksomhet. Det kan si
noe om hva som er motivasjon, formål og kjernevirksomhet for selskapet, forventninger til
avkastning/utbytte, forventninger til etikk og andre samfunnsverdier, hvilke ønsker man har til
styrets kompetanse og sammensetning mv. Et slikt dokument bidrar til åpenhet og forankring
av eierskapet, og klarere rammer for selskapet og for kommunens eierutøvelse. En
eierstrategi kan lages i samarbeid med øvrige eiere. Frem mot neste revisjon av
eierskapsmeldingen bør Haugesund kommune oppdatere og systematisere sitt eierskap
gjennom å utarbeide eierstrategier for de mest sentrale selskapene.
Tilrådning

1. Haugesund kommune skal utarbeide selskapsvise eierstrategier med formål for
eierskapet og forventninger til selskaper hvor kommunen har en høy eierandel.
I eierstrategiene skal kommunen konkretisere eventuelle forventninger til
økonomisk avkastning, utbytte og eventuelle andre konkrete mål.
2. Eierstrategien skal gi rammer for kommunens arbeid i eierorganene, blant
annet gjennom vedtekter, selskapsavtaler, aksjonæravtaler og lignende.
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Anbefaling 4 – Vurderinger og valg av selskapsform
”Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål,
eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Skal
selskapet ta risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset
ansvar. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale
selskap og foretak være hensiktsmessige former. Stiftelser er ikke anbefalt for
virksomhet som krever eierstyring.”
Valg av selskapsform er en sentral del av vurderingen dersom en beslutter å organisere en
tjeneste eller virksomhet utenfor den vanlige kommunale organisasjonen. Valget har
betydning for forhold som økonomisk risiko, styringsmuligheter og annet. Det er derfor viktig
å sikre at valg av selskapsform er velbegrunnet.
Dersom selskapenes karakter endres, kan det også være aktuelt å vurdere selskapsformen
på nytt. For eksempel dersom omfanget av konkurransevirksomhet eller økonomiske risiko
endres, eller dersom behovet for politisk styring endrer seg.
Tilrådning
1. Beslutningsgrunnlaget for bystyret ved opprettelse av nye selskaper skal
inneholde et begrunnet valg av selskapsform.
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Anbefaling 5 – Skille mellom monopol og konkurransevirksomhet
”Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet,
bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for
rolleblanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet
bør så langt mulig være ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra
monopolvirksomheten. Dette må være utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må
det være en bevissthet om hvorfor.”
Anbefalingen innebærer at man bør skape et klart skille mellom monopolvirksomhet og den
virksomheten som er i konkurranse med private. Dette er for å unngå mistanke om
rolleblanding, og sikre at monopolvirksomheten ikke brukes til å subsidiere den
konkurranseutsatte virksomheten og på den måten skape urimelige skjevheter i markedet.
For å unngå at det kan komme mistanker om ulovlig offentlig støtte bør selskapene
organiseres slik at de er utsatt for samme driftsrisiko som private.
Markedsinvestorprinsippet sier at tildeling av offentlige midler til foretak som opptrer i et
konkurransemarked må gjøres på vilkår som ville blitt godtatt av en privat
invester/markedsinvestor. Eksempel på hva som kan oppfattes som offentlig støtte til slike
bedringer er dersom eierne yter lån på gunstigere vilkår enn en privat eier ville gjort, opererer
med lavere krav til avkastning/utbytte enn en privat investor ville gjort eller investerer i midler
i et selskap som ingen privat eier ville investert i.
Unntak for dette prinsippet bør kun gjøres dersom det kan sannsynliggjøres at det finnes
samdriftsfordeler som tilsier felles organisering.
Tilrådning
1. Haugesund kommune forventer at selskaper hvor dette er aktuelt organiserer
seg slik at det ikke kan oppstå mistanker om rolleblanding, subsidiering og
offentlig støtte til konkurransevirksomhet.
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Anbefaling 6 – Tilsyn, kontroll og forvaltning av kommunens interesser
”Kommunestyret 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.
Kontrollutvalget er delegert denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en
spesielt viktig rolle i eierstyringen.”
Kontrollutvalget har en nøkkelfunksjon i å sikre kommunens kontroll med sitt eierskap.
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner slår fast at kontrollutvalget skal
påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunen,
herunder at den/de som utøver kommunens eierinteresser i et selskap gjør dette i samsvar
med bystyrets eierskapskontroll. En slik selskapskontroll kan også omfatte
forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger.
Haugesund kommune bør vurdere om det er behov for å bruke ekstern faglig rådgivning som
en del av eierskapsforvaltningen. I større selskaper som forvalter store verdier, kan det for
eksempel være ønskelig med en ekstern vurdering av forhold som kapitalbehov,
kapitalstruktur, avkastning, verdivurdering mv.
Tilrådning
1. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen
av året etter at bystyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. En slik plan skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Kontrollutvalget og
kommunens revisor skal varsles om møter i generalforsamling eller
representantskap, og har rett til å være til stede på slike møter.
2. Haugesund kommune stiller seg positiv til initiativ for å samordne en felles
selskapskontroll med andre kommuner/eiere med felles eierinteresser.
3. Selskaper med flere kommuner som eiere bør opplyse i årsmeldingen om hvilke
selskapskontroller som er gjennomført i løpet av året.
4. I selskaper med stor økonomisk omsetning og verdi bør kommunen vurdere å
innhente ekstern finansiell vurdering av selskapene ved behov, og som et
informasjonsgrunnlag ved utarbeidelse av eierstrategier.
5. Haugesund kommune skal påse at selskaper som kommunen har et eierskap i,
ikke benytter seg av fritaksregler om revisorplikt. Jfr. Revisorloven § 2-1.
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Anbefaling 7 – Sammensetning og funksjon til eierorgan
”For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret
oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet.
Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt
at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og
kommunestyre i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte.”
Haugesund kommune har i liten grad etablerte rutiner for kommunikasjon mellom eierorgan
og bystyret i forkant av møter i generalforsamling/representantskap. I revisjonsrapporten
kommer det fram at styringssignaler er blitt kommunisert til selskapene gjennom eiermøter,
og gjennom vedtak i formannskap og bystyret.
Kommunen utøver eierskapet gjennom selskapenes eierorganer. Etter gjeldende
delegasjonsreglement har bystyret delegert til formannskapet å utnevne representanter i
eierorganene. Med mindre formannskapet har gjort annet vedtak så er ordfører kommunens
eierrepresentant. Oppnevnelse av politisk ledelse som eierrepresentanter kan være en fordel
for å sikre samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyrene og eierorganet.
Kommunens deltaker i eierorganet representerer ikke seg selv eller eget parti, men er en
representant for bystyrets flertall, og eierstyringen skal være forankret i bystyret.
Eierrepresentanten er bindeleddet mellom bystyret og eierorganet, og det må sikres
tilstrekkelig samhandling mellom disse. Eierrepresentanten har et selvstendig ansvar for å
innhente kommunens standpunkt og vedtak for å kunne utøve eierskapet i eierorganene.
Kommunens standpunkt kan i en del tilfelle følge av vedtatte eierskapsmeldinger eller
eierstrategier, men i andre saker må eierrepresentanten innhente kommunens syn på saker
som er til behandling i eierorganene. Særlig betydning har dette i saker av uvanlig art eller av
spesielt stor betydning for selskapet.
Det er altså nødvendig å foreta politiske avklaringer i forkant av møter i eierorganene. Av
praktiske årsaker foreslås det at bystyret delegerer dette til formannskapet, som har mulighet
til å instruere eierrepresentanten i saker i eierorganet. I spørsmål av stor eller prinsipiell
betydning må saken behandles av bystyret.
I henhold til lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møter i representantskapet
skje med fire ukers varsel, og skal inneholde saksliste. Dette gir mulighet for kommunens
politiske organer til å realitetsbehandle sakene som skal behandles, og instruere
kommunens eierrepresentanter. Tilsvarende krav står ikke i aksjeloven, men kommunen bør
ha som forventning til alle selskaper om at innkalling og dokumenter skal foreligge fire uker
før møtedato.
For å sikre nødvendig avklaring til saker i forkant av møtene i eierorganene, foreslås
følgende rutiner i forkant av møter i eierorganene:
Innkalling til møter skal i utgangspunktet sendes minst fire uker før møtedato. Ordfører er
ansvarlig for nødvendig avklaring, normalt ved at saken tas opp i formannskapet.
Rådmannen bistår ordfører. Formannskapet kan binde kommunens eierrepresentant(er). I
saker av stor eller prinsipiell betydning skal saken behandles i bystyret.
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Ved hastesaker vil ordfører gi kommunens svar på saken, men skal så langt som mulig søke
råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordfører.
Tilrådning
1. Haugesund bystyre delegerer til formannskapet å foreta/beslutte kommunens
politiske avklaringer i forkant av eiermøter i selskapene. Saker av stor eller
prinsipiell betydning skal behandles i bystyret.
2. Ordfører er kommunens eierrepresentant, med mindre formannskapet gjør
annet vedtak. Der kommunen har flere eierrepresentanter skal disse gjenspeile
bystyrets sammensetning.
3. Kommunens eierrepresentant(er) skal ikke samtidig være medlem eller
varamedlem i styret til det samme selskapet.
4. Medlemmer av representantskapet i interkommunale selskaper (IKS) er
personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter etter fullmakt. Det
skal derfor utnevnes vara for representantskapsmedlemmene.
5. Haugesund kommune forventer at innkalling til møter i eierorganene normalt
sendes ut fire uker før møtet. Innkalling skal sendes til ordfører og andre
eierrepresentanter med kopi til rådmann og kontrollutvalget.
6. Kommunens eierrepresentant skal gjennomføre eierutøvelsen i tråd med
bystyrets vilje. Eierrepresentanten har et selvstendig ansvar for å sikre politisk
avklaring rundt saker som skal til behandling i eiermøtene.
7. Protokoll fra møter i eierorganene legges til formannskapet og bystyret til
orientering.
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Anbefaling 8 – Gjennomføring av eiermøter
”De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det
kan også innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Styret bør tilrettelegge for at flest
mulig av eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet
og at dette blir en effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følge
lovens regler om innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til
sakene, at eierne som ikke kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt (gjelder
ikke interkommunale selskaper), at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt
rutiner for at eierorganet velger møteledelse.”
Eiere kan ha både formelle og uformelle eiermøter. Generalforsamling/representantskap er
en formell arena, hvor styreleder, daglig leder og i noen saker også revisor har plikt til å
delta. Andre styremedlemmer har rett, men ikke plikt, til å delta. En forskjell mellom
generalforsamling i aksjeselskap og representantskap i IKS er at eiere i IKS ikke kan stemme
ved bruk av fullmakt.
I tillegg til formelle eiermøter kan det arrangeres andre uformelle eiermøter. Dette er det opp
til eierne selv å vurdere behovet for og gjennomføringen av. Eksempler på slike møter kan
være interkommunale formøter før representantskapsmøter eller møter for å drøfte en sak
uten at det gjøres formelle vedtak, men de skal ikke være en erstatning for formell politiske
avklaringer. Dette er gjennomført i HIM IKS og i Haugland kraft AS.
Slike møter kan gi en mulighet for selskapets organer til å holde uforpliktende møter om
selskapets tjenester, strategi etc. Det må være helt klart at slike møter ikke er en arena for å
gi signaler til styret og selskapets ledelse, men er ment som en arena for eierne til å
diskutere strategiske valg. Det er normalt at rådmann og kommunens eierrepresentant (er)
møter for kommunen på slike møter.
Tilrådning
1. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen /
representantskap.
2. Haugesund kommune forventer en god prosess rundt møter i eierorganene,
herunder innkalling i god tid med utførlige saksdokumenter.
3. Ordfører møter som kommunens representant på generalforsamling for heleide
aksjeselskaper om ikke annet er bestemt.

Eierskapsmelding Haugesund kommune

Side 26

Anbefaling 9 – Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor
”Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige
styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre
som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller
hverandre kompetansemessig.”
Eierutøvelse skal skje gjennom deltakelse på generalforsamling / representantskap. Der
legges føringer for selskapets drift, og der velges også styremedlemmer. Det er viktig å skille
mellom rollen som eier og rollen som styremedlem.
Et styreverv er et personlig verv. Styrets oppgave er å ivareta selskapets interesse på en
best mulig måte ut fra selskapets formål. Det vil si at man som styremedlem ikke
representerer verken et politisk parti, en kommune / en eier eller andre interessenter.
Styrerepresentasjon er altså ikke et politisk verv. Et styremedlem skal ikke forvalte noen
enkeltinteresser, men skal likebehandle alle eiere og styre etter de rammer og forventninger
som eierne har lagt gjennom vedtak på generalforsamling.
Ved utnevnelse av styrer er det viktig å vurdere hvilke kompetanse som ønskes i
selskapene. Det vil ofte være nødvendig med en bredde av kompetanse, både
generalistkompetanse og fagspesifikk kompetanse. Styret er et kollegialt organ, og det er
styrets samlede kompetanse og personlige egenskaper som er viktig, der summen av hvert
enkelt styremedlems bidrag til styret må stå sentralt. Styret bør derfor også vurderes som en
helhet.
Styret må inneha nok kompetanse til både å kontrollere og evaluere ledelsen, og for å kunne
se strategiske muligheter og begrensninger for selskapene. De bør være uavhengige og
sterke nok til å kunne være krevende, spørrende og kritiske til ledelsen og dets arbeid. Dette
krever en sammensatt kompetanse i styret, tilpasset selskapenes ulike bransjer, mål og
rammebetingelser. Et styreverv er ikke et politisk verv, og politisk tilknytning er heller ikke
noen forutsetning for å kunne bli utnevnt som styremedlem i kommunalt eide selskaper.
Politisk kunnskap og erfaring vil i mange tilfeller være en ønsket kompetanse sammen med
annen kompetanse.
Revisjonsrapporten til Deloitte peker på at Haugesund må sørge for at utnevnelsen av
styrerepresentanter skjer i samsvar med prinsippene i eierskapsmeldingen. 56 % av de
spurte styrerepresentantene mente at de hadde tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt verv.
Utgangspunktet for Haugesund kommunes arbeid med å sette sammen og velge styrer, bør
være at den samlende kompetansen og personlige egenskapene i et styre er godt faglig
fundert og gir grunnlag for et konstruktivt og kompetent styre.
Tilrådning
1. Haugesund kommune skal arbeide for at sammensetning av styrer skal bidra til
at styret som kollegium har en bred og solid erfarings- og
kompetansebakgrunn, herunder:
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a. Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie,
forretningsområder, avtaler, lover og forskrifter som gjelder for selskapets drift.
b. Bransjekunnskap.
c. Spesialkompetanse om forretningsutvikling, økonomi/finans/regnskap, juss
eller andre fagområder som er sentralt for selskapets virksomhet.
d. Kompetanse og erfaring fra ledelse og organisatoriske endringsprosesser.
e. Kompetanse og erfaring fra styrearbeid.
f. Kompetanse og erfaring fra offentlig forvaltning.
g. Personlig egnethet til styrearbeid.
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Anbefaling 10 – Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale
selskaper.
”Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale
selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre
sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål
med selskapet. Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av
valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for
å speile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og
ansatte. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes
men allikevel være fleksibel i forhold til eiers behov for kompetanse.”
I aksjeselskap er det generalforsamlingen som velger styret, mens det er representantskapet
i et IKS. Styresammensetning er kanskje den viktigste oppgaven for disse operative
eierorganene. Det er derfor meget viktig at eierorganet gjør seg opp en mening om hvilken
kompetanse styret trenger, jf. forrige anbefaling. Oftest vil det være naturlig at styret skal ha
en stor bredde av kompetanse, noe som gjør det nødvendig å vurdere
styresammensetningen som en helhet. Det er derfor uheldig dersom selskap med flere eiere
har en ordning det eierne i praksis utnevner ”sine” styrerepresentanter uavhengig av
hverandre. Det anbefales derfor at bruk av valgkomiteer vedtektsfestes i selskapene. Eierens
rolle blir da først å gi valgkomiteen klare signaler på hvilke kompetanse de ønsker og
forventer at styret skal ha, og deretter gjøre vedtak om utnevning av styrerepresentanter
etter forslag fra valgkomiteen. Det er naturlig at kommunen vil være representert i
valgkomiteene, men dette vil kunne være forskjellig fra selskap til selskap. Valgkomiteens
innstilling bør begrunnes. Valgperioden for et styremedlem er normalt to år om ikke
selskapsavtaler eller vedtekter bestemmer noe annet, og da ikke mer enn fire år. Det kan
være uheldig at valgperioden følger kommunevalgperioden, da dette kan skape forvirring om
styrevervet faktisk er et personlig eller et politisk verv.
Det operative eierorganet kan når som helst fjerne medlemmer av styret fra sine verv, og det
kan forekomme at styremedlemmer ønsker å trekke seg. I slike tilfeller vil det være behov for
suppleringsvalg. Ved suppleringsvalg kan valgperiodene godt være kortere, for eksempel
frem til neste ordinære møte i det operative eierorganet. I revisjonsrapporten fra Deloitte er
det pekt på at slike suppleringsvalg som skjer midt i valgperioden uten at man har planlagt i
god tid hvem som skal utnevnes til vervet, kan være uheldig. Dette bør søkes løst ved at
man i slike tilfeller raskest mulig aktiverer valgkomiteen.
Tilrådning
1. Haugesund kommune skal søke å vedtektsfeste bruk av valgkomiteer i
selskapene.
2. Haugesund skal gjennom deltakelse i valgkomiteen eller på andre måter sørge
for at valgkomiteen er godt kjent med hvilke forventinger og ønsker kommunen
som eier har til styrets samlede kompetanse og egenskaper.
3. Eierorganet skal velge leder av valgkomiteen. I selskaper med flere
eierkommuner bør valgkomiteens sammensetning gjenspeile eierandel.
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Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte.
4. Valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling til eierorganet om valg
av styre, blant annet med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til
styret som kollegium.
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Anbefaling 11 – Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene
”Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå
selskapets mål, jf. punkt 9. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut
styremedlemmer innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig
ansvar for å jevnlig vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med
selskapet og det er derfor anbefalt en rekke rutiner for å sikre nødvendig
kompetanse.”
KS Eierforum anbefaler at følgende rutiner etableres som en del av styrets rammer.
Omfanget vil naturlig avhenge av selskapets størrelse og virksomhet:
Styret skal:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern
ansvars- og oppgavefordeling.
Foreta egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid.
Gis jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis
opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver.
Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
Gi en samlet redegjørelse for selskapet styring og ledelse i en årsrapport. Dersom
dette ikke er gjort skal det forklares.

Styrene i selskaper hvor Haugesund kommune har eierandeler forventes å ta et selvstendig
ansvar for å vurdere egen kompetanse og arbeid opp mot kommunens formål med
selskapet, og må kritisk vurdere sin egen samlede kompetanse og om nødvendig innhente
kompletterende spesialkompetanse. Endringer i selskapenes situasjon kan også medføre
behov for endringer i styrets kompetanseprofil, og som gjør at sammensetning må
revurderes. Styreleder har et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet fungerer godt.
Tilrådning
1. Haugesund kommune forventer at styrene sørger for å fastsette en årlig plan
for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Det bør også
utarbeides en styreinstruks som definerer regler om styrets arbeid og
saksbehandling mv.
2. Haugesund kommune forventer at styrene gir en samlet redegjørelse for
selskapets styring og ledelse i en årsrapport til generalforsamlingen. I
rapporten skal styret også vurdere styrets kompetanse og arbeid.
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Anbefaling 12 – Styresammensetning i konsernmodell
”Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan
være representert i datterselskapenes styrer. Dersom datterselskap yter tjenester til
morselskap i konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt
skille mellom selskapene for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser.
Dersom det i konsernet er et datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere
eller innbyggerne i eiers kommuner bør eksterne kandidater ha flertall i datterstyret.”
Anbefalingen gjelder selskaper kommunen har eierskap i og som er morselskap til andre
selskaper. I et datterselskap vil det være styret i morselskapet som utgjør
generalforsamlingen. På samme måte som det ikke er ønskelig at kommunens
eierrepresentanter også er styremedlem i samme selskap, bør heller ikke
styrerepresentanter i morselskapet sitte i datterselskapets styre.
I konsernmodell bør en generelt være bevisst på å unngå rolleblanding og inhabilitet, særlig i
forbindelse med anbudsprosesser. Styresammensetning datterselskaper bør være gjenstand
for særlig vurdering med tanke på dette.
Tilrådning
1. Haugesund kommune legger til grunn at det gjøres særlig
aktsomhetsvurderinger ved utnevnelse av styremedlemmer i underliggende
selskaper for å sikre seg mot rolleblanding og inhabilitet.
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Anbefaling 13 – Oppnevnelse av vararepresentanter
”Der det utpekes vara til styre bør ordningen med numerisk vara benyttes for å sikre
kontinuitet og kompetanse i styret.”
Vararepresentanter til et styre kan være enten personlige eller numeriske
vararepresentanter. Ved numeriske vararepresentanter skal disse tre inn i den rekkefølgen
de står på listen, uavhengig av hvilken representant som er ikke er til stedet. Dette i
motsetning til personlige vararepresentanter hvor hver representant har sine ”egne”
vararepresentanter, og hvem som møter som vara da avhenger av hvilke representant som
ikke møter.
Anbefalingen er å bruke numeriske vararepresentanter da dette sikrer kontinuitet i styret,
særlig kombinert med å følge en anbefalt praksis om at 1. vara alltid blir invitert til
styremøtene for å holde seg mest mulig oppdatert.
Det er flere grunner til at det ikke anbefales å bruke personlig vara. Dette er uheldig fordi det
kan oppfattes som om varamedlemmet representerer det faste medlemmet, hvilket ikke er
riktig. Et møtende varamedlem har det samme personlige ansvaret som de faste
styremedlemmene, og representerer ikke det faste medlemmet. En annen uheldig side er at
man ikke får den samme kontinuiteten i styret. Siden det da vil være vekslende
vararepresentanter som kommer vil de normalt ha en sjeldnere tilknytning til styrets arbeid,
og har derfor ofte mindre forutsetninger for å kunne bidra i styret. Det er denne kontinuiteten
som også gjør at man anbefaler at 1. vara møter fast i styrene, også de møtene hvor det ikke
er fravær fra noen av de faste medlemmene. For å sikre kontinuiteten er det generelt viktig at
også vararepresentantene er løpende orienterte om styrets virksomhet.
Når bruk av personlige vara likevel har vært mye brukt i kommunalt eide selskaper, er dette
fordi sammensetningen av styrer i selskaper med flere kommunale eiere ofte har vært styrt
av at den enkelte eier har hatt rett til å utnevne et visst antall styremedlemmer. I noen
selskaper der det anses å være sterke grunner til å opprettholde et slikt system kan det være
grunnlag til å gjøre unntak fra hovedregelen om å gå inn for bruk av numerisk vara.
Tilrådning
1. Haugesund kommune skal som hovedregel gå inn for bruk av numeriske
varamedlemmer.
2. Haugesund kommune anbefaler styrene å kalle inn 1. vara til alle møter.
3. Haugesund kommune forventer at alle vararepresentantene mottar
møteinnkalling, møtereferater og alle relevante dokumenter som brukes i
styrets arbeid.
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Anbefaling 14 – Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene
”Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre
hvilken type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå
situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens
regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i
selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige
habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det
organ som skal velge styrerepresentanter”
At en person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan utarbeide saksgrunnlaget eller
gjøre vedtak i en sak. Stortinget skjerpet i 2009 inn reglene for habilitet. Forvaltningslovens §
6 fastslår at en person er inhabil når vedkommende leder har en ledende stilling, er medlem
av styret eller bedriftsforsamling, for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av
kommunen. Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal derfor håndtere saker eller gjøre
vedtak i kommunen som gjelder selskap hvor de selv er styremedlem, også der hvor
selskapene er fullt ut offentlig eide. Dette er forhold kommunen må være oppmerksomme på
ved valg av styremedlemmer.
KS eierforum understreker likevel at politisk deltakelse i styrene vil være tillatt og at det i
mange virksomheter vil være viktig med politisk kompetanse i styrene. KS anbefaler ikke et
generelt lovforbud mot ledende politikere i kommunalt eide selskaper, fordi dette vil skjære
alle selskaper over en kam og være lite fleksible på et område hvor det kan være stort sprik
slike selskapers formål og behov. De viser likevel til at det må være en kritisk vurdering i
slike tilfeller. En prinsipiell parallell kan være statens eierutøvelse. Stortinget har bestemt at
stortingsrepresentanter ikke bør velges til verv i bedrifter som rapporterer tilbake til
Stortinget. Staten har heller ikke egne styremedlemmer, men forutsetter at alle styrets
medlemmer skal søke å ivareta selskapets og aksjonærenes felles interesser.
Styremelemmer bør heller ikke påta seg styreverv der ens personlige interesser kan komme i
konflikt med selskapets interesser.
Vurdering av habilitetskonflikter må også gjelde administrativt ansatte.
Valgkomiteene bør i sin innstilling særlig vurdere mulige rollekonflikter og habilitet etter
forvaltningsloven.
Tilrådning
1. Haugesund kommune skal være varsomme med å velge ledende politikere og
ledende ansatte som styremedlemmer.
2. Valgkomiteen skal i sin innstilling vurdere mulige rollekonflikter og faren for at
inhabilitetssituasjoner kan oppstå.
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Anbefaling 15 – Kjønnsrepresentasjon i styrene
”I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både
interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og
fylkeskommuner har eiermajoritet. Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det
er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon.”
IKS-loven stiller krav om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrene. Etter kommunelovens §
80a og aksjelovens § 20-6 gjelder tilsvarende regler for aksjeselskaper hvor kommuner og
fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet.
Haugesund kommune bør tilstrebe en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene. Ved å bruke
en valgkomité til å fremme forslag til styresammensetning, slik det er foreslått i disse
anbefalingene, vil det også bli enklere å sette sammen styrer med god kjønnsbalanse, blant
annet fordi man da unngår situasjoner hvor eierne foreslår en kandidat hver uavhengig av
hverandre og man ikke har det felles koordinerte forslaget til styreutnevnelsene.
Tilrådning
1.

Haugesund kommune ønsker en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene.
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Anbefaling 16 – Godtgjøring og registrering av styreverv
”Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eiermelding
gjennomføre en prinsipiell diskusjon om honorar som grunnlag for eierorganets
fastsetting av styrehonorar, uavhengig av organisasjonsform. Alle som påtar seg
styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på
www.styrevervregister.no.”
Godtgjøring av styreverv fastsettes av generalforsamling i aksjeselskaper,
representantskapet i IKS og av bystyret i kommunale foretak. Godtgjøring av slike verv bør
reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Det er
naturlig at styreleder godtgjøres mer enn styremedlemmene. Haugesund kommune bør bidra
til å holde styrehonorarer på et moderat nivå.
Haugesund kommune bør tilstrebe en åpenhet om roller og godtgjørelser. Det bør derfor
stilles klare forventninger om at folkevalgtes styreverv registreres i styrevervregisteret. Dette
er god åpenhetskultur, kan bidra til økt bevissthet rundt rollene lokalpolitikere har, og er
ryddig ved vurdering av habilitet. Styregodtgjørelse bør være lett tilgjengelig i selskapenes
årsrapporter
Som styremedlem har man personlig både strafferettslig (AS) og økonomisk (både IKS og
AS) ansvar. KS Eierforum anbefaler å tegne styreforsikring for styremedlemmer i selskap
med begrenset ansvar. En slik forsikring gjelder det økonomiske ansvar, men ikke det
strafferettslige. Slik forsikring bør ikke være nødvendig for styremedlemmer som praktiserer
godt styrearbeid, ivaretar sine plikter, anvender sine rettigheter som styremedlem og setter
av tilstrekelig tid til sitt styreverv mv. I den grad slik forsikring kan være hensiktsmessig bør
bero på en vurdering av blant annet kompleksitet, markedsforhold og risiko i det enkelte
styre.
Tilrådning
1.

Haugesund kommune skal bidra til å holde styrehonorarer på et moderat
nivå.

2.

Styregodtgjøring skal oppgis i selskapenes årsrapport, også i IKS.

3.

Folkevalgte som påtår seg styreverv for kommunale selskap bør registrere
sine verv i Styrevervregisteret.

4.

Det må være opp til hvert enkelt styre å vurdere behov for styreforsikring.
Haugesund kommune anbefaler at dette vurderes i selskaper med høy
økonomisk risiko.
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Anbefaling 17 – Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter
”Det anbefales at selskapene ved utskilling av virksomhet til selvstendige
rettssubjekter søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon”
Selskaper som er skilt ut i egne selvstendige rettssubjekter er ikke lenger tilknyttet
kommunens lønns- og avtaleforhold gjennom det kommunale systemet. Det er likevel vanlig
at selskaper fortsetter å bruke det kommunale avtaleverket, uten at de egentlig har et
partsforhold i det. Ved en eventuell konflikt kan selskapene uten tilknytning til
arbeidsgiverorganisasjon stå utenfor de tilbud som følger av medlemskap i en
arbeidsgiverorganisasjon.
Det bør kunne legges til grunn at selskaper som er selvstendige rettssubjekt og som har
arbeidsgiveransvar på selvstendig grunnlag vurderer hvilket behov de har for tilknytning til en
arbeidsgiverorganisasjon.
Anbefaling 18 – Utarbeidelse av etiske retningslinjer
Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske
retningslinjer for selskapsdriften.
Haugesund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for kommunens ansatte, men har
ikke stilt krav til etiske retningslinjer for selskapene kommunen har eierskap i. Flere
selskaper har imidlertid utarbeidet egne etiske retningslinjer.
Virksomheter som kommunen har eierskap i forvalter fellesskapets ressurser, og det er
rimelig at disse forvaltes på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatning om rett
og galt. Kommunens omdømme vil også kunne påvirkes av hvordan selskaper knyttet til
kommunen utøver sitt samfunnsansvar. KS Eierforum anbefaler derfor at selskapet har
etiske retningslinjer.
Tilrådning
1.

Haugesund kommune forventer at selskapenes styrer sørger for at
selskapene har etiske retningslinjer og legger disse til grunn for sin drift.

Anbefaling 19 – Åpenhet og klarhet om rådmannens rolle i kommunale og
fylkeskommunale foretak.
Rådmannens rolle som budsjettansvarlig for kommunens samlede økonomiske virksomhet
herunder foretakene kombinert med manglende instruksjonsmyndighet overfor daglig leders
disponeringer bør være gjenstand for en samhandlingsdiskusjon ved opprettelse av foretak.
Rådmannens, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner samt medlem av
fylkes- og kommunalråd kan ikke sitte i styret. I kommuner med parlamentarisme kan ikke
kommune- og fylkesråd sitte i foretaksstyrene. Det samme gjelder rådmannens/stedfortreder.
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.
Haugesund kommune har i dag ett kommunalt foretak, - Kultur og festivalutvikling (KF).
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DEL 3 – Selskapsgjennomgang
Denne delen skal gi bystyret en gjennomgang av de aksjeselskaper, interkommunale
selskaper og interkommunale samarbeid som Haugesund kommune er involvert i.
Oversikten skal gi en kortfattet beskrivelse av selskapet og dets formål, økonomi og en del
formalia knyttet til eierskapet. Dette gjelder for eksempel informasjon om styrerepresentasjon
og styrehonorarer, andre eiere og eierorganer og om det foreligger aksjonæravtaler knyttet til
selskapet.
Det gjennomgangen ikke inneholder, er konkrete forslag til endringer i selskapsspesifikk
eierpolitikk. Det vil være naturlig at det arbeides videre med dette i forlengelsen av et vedtak
som konkretiserer kommunens generelle eierskapspolitikk.
Selskapsoversikten er inndelt etter sektor
1. HAUGALAND KRAFT
Haugaland Kraft AS (31,97 %)

3. KULTUR- OG REISELIVSBEDRIFTER
Kultur og festivalutvikling (KF)
Haugalandsmuseene AS (28 %)
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS
(19,77 %)
Filmkraft Rogaland AS (10 %)
5. SAMFERDSELSBEDRIFTER
Haugaland Bompengeselskap AS (33,33 %)
Haugalandspakken AS (12,50 %)
E134 Haukelivegen AS (2,86 %)
Norsk Bane AS (1,1 %)
Odda Vegfinans AS (4,00 %)
Sunnhordlandsambandet AS (0,92 %)

7. ANDRE AKSJESELSKAP
Haugesund Parkering Holding AS (100 %)
Haugesund Parkering Drift AS (datterselskap av
Haugesund Parkering Holding )
Musikkselskapet Nordvegen AS (26,67%)
HIL-Hallen AS (10 %)
Røvær Utvikling AS ( 100,00 %)
Haugesund Stadion AS (40,00 %)
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2. ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER
Uni- K AS (100 %)
Aski AS (7,75 %)
Haugaland Industri AS (43,78 %)
4. NÆRINGSUVTIKLING
Marin Energi Testsenter AS (2 %)

6. INTERKOMMUNALE SELSKAPER MV
Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS
(38,46 %)
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
(30,99 %)
Krisesenter Vest IKS (20,21 %)
Haugaland Vekst IKS (9,09 %)
Haugaland Interkommunale miljøverk IKS
(57,50 %)
Haugaland Arbeidsgiverkontroll IS (39,24 %)
8. ANDRE SELSKAPER MV.
Haugesund Kommunale Pensjonskasse (93,1 %)
Friluftsrådet Vest
Interkommunalt utvalg for idrettssektoren
Karmsund Folkemuseum
Innkjøpssamarbeidet for Haugalandet
Nord Rogaland/ Sunnhordland IUA (oljevernet)
Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Biblioteksentralen SA (0,61 %)
Universitetsfondet for Rogaland AS (7,89%)
Stiftelsen Haugesjøen
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Haugaland Kraft AS

Org.nummer:
970983074
Stiftet:
1994

Eiere og eierandel
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Bokn kommune
Utsira kommune

44,84 %
31,97 %
9,80 %
6,85 %
5,05 %
1,08 %
0,41 %

Formål
Produksjon, overføring og omsetning av energi for således å sørge for en sikker, rasjonell og
rimelig energiforsyning-, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak
som driver tilsvarende virksomhet.
Selskapet kan også delta i annen næringsvirksomhet i Nord-Rogaland/Sunnhordland, som er
av vesentlig betydning for regionen, gjennom hel- eller deleide selskap.
Om selskapet
Haugaland Kraft AS ble stiftet i 1994 etter en fusjon mellom selskapene Karmsund Kraftlag
og Haugesund Energi. Hovedkontoret ligger i Haugesund kommune og selskapet har i dag
ansatte tilsvarende ca. 260 årsverk. Kjernevirksomheten til selskapet er produksjon,
overføring og omsetning av energi samt utbygging av bredbånd og tilgrensende tjenester i
Haugalandsregionen. Forsyningsområdet for selskapet er åtte kommuner på Haugalandet,
hvor av syv av disse eier aksjene i selskapet. Verdikjeden er i hovedsak vertikal, hvor
selskapet driver produksjon, innkjøp, overføring og salg av elektrisk kraft med tilhørende
støttefunksjoner integrert i verdikjeden. I tillegg satser selskapet også på annen mer eller
mindre tilgrensende virksomhet, så som utbygging/ drift av fiberoptisk infrastruktur.
Haugaland Kraft AS har betydelige eierposter i en rekke andre selskaper:
Tysseland Kraft AS (40 %), Haugaland Næringspark AS (100 %), Gismarvik Vindkraft AS (40
%), Fk Haugesund (10 %), Vestavind Kraft AS (5 %), Mosbakka Kraft AS (50 %),
Vekstfondet AS (18,95 %), Sunnhordland Kraftlag AS (40,50 %), Vestavind Offshore AS (15
%), Marin Energi Testsenter AS (13 %). Valider AS (14,75%).
Haugaland Krafts visjon er:
«Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region» og har følgende forretningsidé: «Haugaland Kraft
skal sørge for lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og bidra til en fremtidsrettet og
helhetlig infrastruktur til beste for regionen».
Selskapet eier og driver det regionale distribusjonsnett for elektrisk kraft på Haugalandet. I
samarbeid med Sunnhordland Kraftlag AS (hvor selskapet er største aksjonær) eier
Haugaland Kraft ellers nødvendige trafo- anlegg. Selskapets egen kraftproduksjon foregår i
kommunene Etne og Vindafjord. Denne utgjør ca. 1/5 av den energi selskapet omsetter via
sitt distribusjonsnett, ca. 1400 Gwh. I tillegg driver selskapet indirekte produksjon gjennom
eierandeler i Ulla-Førre anleggene.
Markedsområdet for salg av kraft består i hovedsak av Haugalandsregionen.
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Styringsform og styringsorganer
Der er utarbeidet aksjonæravtale mellom selskapets eiere i 1998, med senere tillegg.
Generalforsamlingen holdes hvert år innen lovens frist i Haugesund eller en av de andre
eierkommunene. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret måtte finne det
nødvendig. Generalforsamlingen velger valgkomité og leder av denne. 1 medlem (leder)
utpekes av Karmøy kommune. 1 medlem utpekes av Haugesund kommune, og 1 medlem
utpekes av de øvrige aksjonærer i fellesskap. Valgkomiteen avgir i forkant av
generalforsamlingen forslag til kandidater til selskapets styre.
Styret består av 13 medlemmer. Av disse utpeker Karmøy kommune 3 stk. + tilhørende
nummeriske varamedlemmer. Styret og styrets leder velges på generalforsamlingen.
Der er utarbeidet styreinstruks i 2012 med formål å regulere styrets arbeid, saksbehandling,
habilitet samt daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede og gitt mulighet
til å delta i saksbehandlingen.
Styret:
Didrik S Ferkingstad (leder)
Petter Steen (nestleder)
Bengt Magne Rønnevig
Brynjar Ramstad Selsvold
Geir Malvin Bårdsen
Ragnhild Bjerkvik
Kjell Arvid Svendsen
Margaret Elin Hystad
Ruth Grethe Ø Eriksen
Svein Arne Koløy
Harald Alfred Stakkestad
Berit Thuestad
Godtgjørelse:
Det ble vedtatt følgende godtgjørelse til styret, varamedlemmer, observatør, delegater og
utsendinger samt valgkomitéens medlemmer for 2013:
Styrets formann
127 000 kr
Styrets nestformann 64 000 kr
Styrets øvrige medlemmer 52 000 kr
Observatør til styret 52 000 kr
Varamedlem til styret 3 000 kr per møte
Valgkomiteens leder 7 000 kr
Valgkomiteens øvrige medlemmer 4 700 kr
Generalforsamlingsdelegater 1 750 kr per møte
Økonomi
Eierkommunene har fordringer overfor selskapet i form av ansvarlige lån. For Haugesund
kommunes vedkommende er dette lånet i størrelsesorden 174,9 millioner.
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Eierne har tidligere hatt en intensjonsavtale om nivået på sum av utbytte og renter på
ansvarlige lån. Denne avtalen løp ut 2011, og det foreligger i dag ingen tilsvarende avtaler. I
2014 er det lagt opp til å betale ut 120 mill. kroner til eierne i renter på ansvarlig lån og
utbytte (utgjør 99,1 mill. kroner). Haugesund andel av dette er 31,97 prosent.
Selskapets totalkapital er ca 2.841 mill. kroner, hvor av egenkapitalandelen er på 57 prosent.
Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2013 utgjorde da 1.412 mill. kroner.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

1 081 708

911 127

Driftskostnader

-890 648

-799 900

56 846

41 522

247 906

152 749

Anleggsmidler

2 413 345

2 342 048

Omløpsmidler

428 148

268 180

Sum eiendeler

2 841 493

2 610 228

Gjeld

1 214 217

1 069 625

Egenkapital

1 627 276

1 540 603

Sum egenkapital og gjeld

2 841 493

2 610 228

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS

Org.nummer:
963706820
Stiftet:
1992

Eiere og eierandel
Haugesund kommune
Karmøy kommune
Tysvær kommune
Bømlo kommune
Sveio kommune
Bokn kommune

38,46 %
38,46 %
7,69 %
7,69 %
3,85 %
3,85 %

Formål
Planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner
som er deltakere, jf § 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i
samsvar med den til enhver tid gjeldene havne- og farvannslovgivning, jf havneloven.
Om selskapet
Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS er et selskap organisert etter Lov av 29.01.1999
nr. 6 om interkommunale selskaper. Hovedkontoret er lokalisert i Haugesund og har i tillegg
et avdelingskontor i Karmsund Trafikk og Fiskerihavn i Karmøy kommune. Gjennomsnittlig
antall ansatte på årsbasis er 18.
Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom et
felles havnestyre og gjeldende vedtekter/ selskapsavtale. Havnestyret utøver den myndighet
et havnestyre er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Den enkelte kommunes
kommunestyre har delegert til det felles havneråd den myndighet bystyret har etter Havneog farvannsloven.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et representantskap (Havnerådet) med 10 medlemmer med sammensetning
dels i forhold til andelsfordelingen mellom eierkommunene. De største andelshaverne
(Karmøy- og Haugesund kommuner respektivt) har hver 3 representanter. Havnerådets
medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen, og valgperioden tilsvarer bystyreperioden.
Medlemmene i havnerådet velger selv leder og nestleder. Det er havnerådet som er
selskapets øverste myndighet, og eierkommunene utøver sin myndighet gjennom
havnerådet.
Havnerådets leder innkaller til møte når det etter lov- eller selskapsavtale er en sak som skal
behandles av havnerådet. Likeledes kaller leder inn til møte dersom en av deltagerne, styret,
revisor eller 1/3 av rådets medlemmer krever møte for behandling av en konkret sak.
I havnerådet har hver representant en stemme. Organet er beslutningsdyktig nå minst 50 %
av medlemmene er til stede. Leder (møteleder) har dobbeltstemme ved ellers stemmelikhet.
Ved møter i havnerådet har selskapets styremedlemmer møte- og uttalerett. Det samme har
deltagerkommunenes rådmenn og ordfører. Styrets leder og havnedirektøren har plikt til å
møte i havnerådet med mindre oppmøte er åpenbart unødvendig.
Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer. 6
kommunale styremedlemmer og varamedlemmer velges av havnerådet. I tillegg velges ett
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medlem m/ varamedlem av havnerådet etter forslag fra landsomfattende
brukerorganisasjoner. De ansatte velger det 8. medlemmet m/ varamedlem.
Styrets leder, nestleder styremedlemmer og varamedlemmer som velges av havnerådet
velges for fire år av gangen. Perioden følger bystyreperioden. Styret har under utarbeidelse
egen styreinstruks og foretatt egenevaluering av styret.
Havnestyrets medlemmer:

Havnerådets medlemmer:

Kristine Elisabeth Skeie (leder)
Arne-Christian Mohn (nestleder)
Ruth G. Ø. Eriksen
Grete Frøystad
Helge Thorheim
Karsten A. Larsen
Johan Rokstad
Kjersti Ø. Fjetland

John Kongshavn (leder)
Jarle Nilsen
Aase Simonsen
Rolf Jarl Sjøen
Torleiv Kvalvik
Sverre Rønnevig dy
Odd Harald Hovland
Jarle Møllerhaug
Terje Knoff

Godtgjørelse for 2012:
Styreleder
Styrets nestleder
Styrets øvrige medlemmer
Havnerådets leder
Rådsmedlemmer

72 000 kr
36 000 kr
21 600 kr
18 000 kr
1 200 kr per møte

Økonomi
Selskapets økonomi omtales i årsmelding for 2013 som meget tilfredsstillende. IKS kan bare
ta opp lån innenfor en låneramme fastsatt i selskapsavtalen. Lånerammen ble i juni 2014
utvidet fra 350 til 600 mill. kroner, og selskapet hadde per 31.12.2013 en langsiktig gjeld på
283,6 mill. kroner. Deltakerne i et IKS har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets
samlede forpliktelser. Egenkapitalen var på 127 mill. kroner per 31.12.2013.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

58 181

52 169

Driftskostnader

-44 076

-34 724

Resultat av finansposter

-2 930

-5 479

Resultat før skatt

10 737

11 966

Anleggsmidler

401 837

359 557

Omløpsmidler

32 133

44 570

Sum eiendeler

433 970

404 127

Gjeld

306 234

287 127

Egenkapital

127 736

117 000

Sum egenkapital og gjeld

433 970

404 127

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:
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ommunale miljøverk IKS
Haugaland Interko

Org.num
mmer:
970919910
Stiftet:
1983

Eiere og
g eierandell
Haugesu
und kommu
une 57,50 %
Tysvær, Vindafjord,, Etne og Bokn eier
resterende aksjer i selskapet.

Formål
Selskap
pet skal tjen
ne innbygge
erne i deltakkerkommunene best mulig når dett gjelder rim
melige og
gode re
enovasjonstjjenester
Om selskapet
Selskap
pet som ble stiftet i 198
83, og har 3
36 ansatte.
Styring
gsform og styringsorg
s
ganer
Represe
entantskape
et beståend
de av likelyd
dende antalll medlemmer som derr er eierkom
mmuner
er selskkapets øversste organ. Hver
H
komm une har en representant i represeentantskape
et.
Selskap
pet har et sttyre beståen
nde av 8 styyremedlemm
mer. Representantska pet velger styret
s
samt styyrets leder og
o nestlede
er. Det velge
es også tre varamedlemmer. Det benyttes orrdning
med numerisk vara
a. Styret har utarbeidett etiske retn
ningslinjer og har utførtt egenevaluering av
styret.
Styrets
s medlemm
mer
Geir Wo
orum (lederr)
Siri Klokkkerstuen
Ann Jea
anette S Ola
aussen
Arild Ka
arlsen
Arvid Sttokkenes
Jo Inge Wang Hagland
Torill Stteinsvik
Øystein Miljeteig
Godtgjø
ørelse:
Styreled
der kr 45 00
00
Nestleder kr 20 000
0
edlem kr 15
5 000
Styreme
Møtego
odtgjørelse kr
k 1 000
Dokume
entert tapt arbeidsfortje
a
eneste kr 2 200 øvre grense

Eierskap
psmelding Ha
augesund ko
ommune

Side 44

Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

97 554

98 036

Driftskostnader

92 306

93 890

-498

-754

4 749

3 392

Anleggsmidler

62 011

50 806

Omløpsmidler

24 996

15 984

Sum eiendeler

87 007

66 790

Gjeld

67 780

51 542

Egenkapital

19 227

15 248

Sum egenkapital og gjeld

87 007

66 790

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Haugaland Vekst IKS

Org.nummer:
987637013
Stiftet:
2004

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 9,09 %
11 kommuner på Haugalandet eier
selskapet.

Formål
Selskapet skal, på vegne av eierkommunene, drive nærings- og regionalutviklingsarbeid som
normalt ellers ville bli drevet av kommunene selv dvs. samarbeid for å fremme og utvikle
Haugesundregionen samt relevant lokalt næringsarbeid, i samsvar med avtale med den
enkelte deltaker kommune. Selskapet kan også yte andre tjenester til deltakerkommunene,
under forutsetning av at en slik tjenesteyting ikke endrer selskapets status som offentlig
oppdragsgiver/leverandør av tjenester i egenregi, slik at lov om offentlige anskaffelser ikke
gjelder i forhold til selskapets tjeneste yting til deltakerkommunene.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2004, og har 10 ansatte.

Styringsform og styringsorganer
Representantskapet bestående av likelydende antall medlemmer som der er eierkommuner
er selskapets øverste organ. Hver kommune har en representant i representantskapet. Møte
i representantskapet avholdes årlig innen mai måned.
Selskapet har et styre bestående av fem styremedlemmer. Representantskapet velger styret
samt styrets leder og nestleder. Det velges også tre varamedlemmer. Det benyttes ordning
med numerisk vara.
Styrets medlemmer
Stål Alfredsen (leder)
Linda Christine Olsen
Andreas Fløgstad
Kristin Marie Dahle
Per Olav Lura
Godtgjørelse:
Styreleder 25 000 kroner
Styremedlem 15 000 kroner

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Økonomi
Selskapet mottar tilskudd fra deltakerkommunene. For 2013 er tilskuddet fra Haugesund
kommune på kr 3 875 064.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

13 221

13 093

Driftskostnader

13 188

13 073

87

72

119

92

Anleggsmidler

123

123

Omløpsmidler

6 588

6 435

Sum eiendeler

6 711

6 558

Gjeld

2 651

3 118

Egenkapital

4 060

3 440

Sum egenkapital og gjeld

6 711

6 558

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Uni-k AS

Org.nummer:
960618475

Eiere og eierandel
Haugesund kommune

100 %

Stiftet:
1991
Formål
Gjennom produksjon, handel og tjenesteytende virksomhet å skape varige arbeidsplasser for
personer med nedsatt arbeidsevne.
Om selskapet
Uni-K AS tilbyr arbeid til personer som ikke kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.
Hovedoppgave er å gi de aktuelle arbeidstakerne en trygg og god arbeidsplass. Selskapet
tilbyr mange forskjellige arbeidsoppgaver for de ansatte og tilrettelegger for hver enkelt etter
ønske og behov.
Uni-K AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. I 2005 fusjonerte Avso
Haugesund AS og Kronå Verksted AS. Det fusjonerte selskapet endret navn til Uni-K AS, og
har 40 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Kvala.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ledes av et styre på 2 – 7 medlemmer. Der er i
dag 5 styremedlemmer. Styret velges for 4 år om gangen. Generalforsamlingen velger styre
og styreleder. Generalforsamlingen avgjør om det skal velges varamedlemmer for
styremedlemmene. Der foreligger instruks for styrets arbeid. Der er utarbeidet eget
strategidokument for selskapets arbeid.
Styrets medlemmer
Ole Johan Berge (leder)
Anette Førland
Jostein Aksdal
Kjell Inge Bråtveit
Marianne Eidesvik
Margareth Johnsen
Godtgjørelse for 2012
Styreleder
70 000 kr
Styrets øvrige medlemmer

25 000 kr

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 2.500 000. Selskapets kan etter vedtektene ikke utdele
utbytte.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

39 676

37 512

Driftskostnader

-38 485

-34 367

Resultat av finansposter

-2 971

-1 783

Resultat før skatt

-1 678

512

Anleggsmidler

72 169

65 136

Omløpsmidler

8 892

10 366

Sum eiendeler

81 061

75 502

Gjeld

66 868

57 196

Egenkapital

14194

18 306

Sum egenkapital og gjeld

81 061

75 502

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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AS Haugaland Industri
Org.nummer:
912459659
Stiftet:
1964

Eiere og eierandel
Haugesund kommune
Rogaland fylkeskommune
Karmøy kommune
Tysvær kommune
Andre 1

43,78 %
28,19 %
8,29 %
5,14 %
4,60 %

Formål
Drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke yrkesvalghemmedes
muligheter for tilbakeføring til det ordinære arbeidsmarked.
Om selskapet
AS Haugaland Industri er en av totalt 110 attføringsbedrifter i Norge. Bedriften startet i 1964
og en av hovedoppgavene i dag er å kvalifisere arbeidssøkere til arbeid i reelle
bedriftsmiljøer. Per 2013 har bedriften 63 ansatte.
I prinsippet skal alle tjenestene virksomheten tilbyr kunne bidra til forbedring av deltakernes
livskvalitet. Den praktiske tilnærmingen til dette er å gi veiledning og bistand for å få flest
mulig i aktivitet og arbeid. Målet er et arbeids- og aktivitetsnivå tilpasset den enkeltes
helsemessige situasjon som også skal kunne gi forutsigbar økonomi for den enkelte.
NAV er en sentral interessepartner i arbeidet, og de fleste deltakerne søkes inn i
virksomheten via NAV. Virksomheten driver arbeidsavklaring og opptrening av deltakerne
som ligger så tett opp mot et reelt bedriftsmiljø som mulig. AS Haugaland Industri er også
godkjent lærebedrift innenfor en rekke fagområder så som kontor, plate/sveis og
maskinarbeid. Det tilbys ellers praksisplasser til fagbrev som kokk og barne- og
ungdomsarbeider.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet ledes av et styre på fem styremedlemmer hvorav tre velges av aksjonærene og to
av de ansatte.
Styrets medlemmer
Sveinung Stensland (leder)
Norvald B F Skretting (nestleder)
Else Beth Berge Saltvedt
Nils Foss
Odd Sjursen
Godtgjørelse for 2012
Styreleder
Nestleder i styret
Styrets øvrige medlemmer

58 000 kr
29 000 kr
19 000 kr
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 301 500. Overskudd skal bli i bedriften.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

43 598

44 657

Driftskostnader

-47 750

-49 353

473

-365

-3 679

-5 061

Anleggsmidler

32 290

34 173

Omløpsmidler

5 403

8 894

Sum eiendeler

37 693

43 067

Gjeld

18 903

20 599

Egenkapital

18 790

22 468

Sum egenkapital og gjeld

37 693

43 067

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Aski AS

Org.nummer:
926733036
Stiftet:
1973

Eiere og eierandel
Karmøy kommune
55,04 %
Rogaland fylkeskommune
18,60 %
Haugesund kommune
7,75 %
Sr-Bank
5,89 %
Norsk Hydro ASA
4,65 %
Dnb ASA
2,64 %
Haaland & Thuestad AS
1,55 %
Skudenes & Aakra Sparebank 0,93 %
Øvrige
2,95 %

Formål
ASKI AS har til formål gjennom prøving, trening og kvalifisering, å attføre yrkeshemmede
arbeidstakere til det ordinære arbeidsliv.
Om selskapet
ASKI AS er en attføringsbedrift som ble etablert i 1973 under navnet Karmøy Industri.
Bedriften, som opprinnelig var en mekanisk bedrift, har i dag en tjenesteytende profil.
Hovedkunden er NAV Karmøy, som henviser arbeidssøkere til ulike attføringstiltak i regi av
ASKI. Målsettingen er å få avklart den enkelte deltaker sine forutsetninger for fremtidig
arbeid, gi nødvendig arbeidspraksis og kvalifisering, og å bistå med formidling til det
ordinære arbeidslivet.
Aktivitetene i tiltakene skjer i reelle bedriftsmiljø. Virksomhetsområdene er blant annet
produksjon og salg av kjøkken/bad/garderobe, kopi- og profileringsartikler, butikk og
barnehagedrift. Bedriften har 128 tiltaksplasser og ca 60 personer er fast ansatt i bedriften.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet ledes av et styre på 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Disse velges av
generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.
2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer kan videre velges blant bedriftens
ansatte med funksjonstid på 2 år. Styrefunksjonen til de ansattes representanter gjelder bare
så lenge vedkommende er ansatt i bedriften. Styret skal godkjenne valget av de ansattes
representanter med varamedlemmer.
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen
har kun aksjeeiere. Hver aksje representerer en stemme. Ordinær generalforsamling holdes
innen utgangen av april måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret måtte
finne det nødvendig, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen
krever det.
Styreleder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak.
Styreleder innkaller til styremøte ved behov, eller når minst to av styrets medlemmer
forlanger møte for behandling av en spesiell sak. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av
medlemmene er til stede, men minst 1/3 av styrets antall medlemmer må ha stemt for et
vedtak for en beslutning for at lovlig vedtak er fattet. Selskapet har egen styreinstruks.
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Styrets medlemmer
Anders Rundhaug (leder)
Helge Thorheim (nestleder)
Eva Jeanette Gustavsen

Merete Håstø Albertsen
Åse Elisabeth Boge
Nina Lønning Førland

Godtgjørelse for 2012
Styreleder
70 000 kr
Nestleder i styret
25 000 kr
Styrets øvrige medlemmer 15 000 kr
Varamedlem til styret 2 500 kr per møte
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 645 000. Selskapets overskudd skal bli i bedriften og nyttes
til formål som styrker fremtidig drift.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

39 863

35 837

Driftskostnader

-41 208

-35 002

-591

-428

-1 936

407

Anleggsmidler

40 006

39 754

Omløpsmidler

6 104

10 646

Sum eiendeler

46 109

50 400

Gjeld

29 151

31 506

Egenkapital

16 958

18 894

Sum egenkapital og gjeld

46 109

50 400

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Haugesund Stadion AS
Org.nummer:
997921658

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 40%
FK Haugesund 60%

Stiftet:
2012

Formål
Erve, utvikle, bygge, eie, vedlikeholde, leie ut og drive anlegg i forbindelse med utbygging og
drift av Haugesund Stadion. Selskapet skal også kunne delta i andre foretak, med
målsetning om å skaffe midler til å bygge, eie og drive idrettsanlegg og eiendommer i
Haugesund.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2012, og har ingen ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Johannes Kåre Lie (leder)
Arne Christian Mohn
Bjørn Sigmund Tollefsen
Marianne Eidesvik
Tønnes Bernhard Tønnesen
Godtgjørelse:
Ingen.
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Økonomi
Haugesund kommune betaler kr 6 mill. i leie og FK Haugesund kr 4 mill. Inntektene brukes til
å nedbetale kapitalkostnadene og lønn til daglig leder per dato 20 % stilling.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

6 767

1 635

Driftskostnader

21 286

3 337

Resultat av finansposter

-5 230

- 883

-19 749

-2 585

Anleggsmidler

135 191

46 239

Omløpsmidler

12 199

5 225

Sum eiendeler

147 390

51 464

Gjeld

153 676

43 306

-6 286

8 158

147 390

51 464

(1000 kr)
Resultat:

Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Hauges
sund Parke
ering Holding AS

Org.num
mmer:
991401997

Eiere og eierandel
Haugesund kommun
ne

10
00 %

Stiftet:
2007
Formål
Drift av parkeringsp
plasser og parkeringsh
p
hus.
Om selskapet
Selskap
pet ble stifte
et i 2007 me
ed formål om
m å drifte pa
arkeringspla
asser og paarkeringshus.
Selskap
pet eier følg
gende datterrselskaper; Haugesund
d Parkering Drift 100%
%, Haugesun
nd
Parkerin
ng Syd AS 100%, Haugesund Parrkering Utby
ygging Nord
d AS 100% og Hauges
sund
Parkerin
ng Nord AS
S 100%. Dett er kun drifft i selskape
et Haugesun
nd Parkerin g Drift AS og
o det er
derfor b
beskrevet ne
edenfor.
Styring
gsform og styringsorg
s
ganer
Selskap
pets styre be
estår av 7 medlemmer
m
r med perso
onlige varam
menn til de politisk valg
gte 4
represe
entantene. De
D øvrige 3 styremedle
emmene velges for 1 år om gangeen og repres
senterer
organisa
asjonene i sentrum.
s
Ordinær gene
eralforsamling avholde
es hvert år i nnen utgan
ngen av
juni mån
ned.
Styrets
s medlemm
mer
Arne Fø
ørre (leder), Per Ivar Aa
ase, Arild K
Kildal Olsen, Camilla Ny
ygaard T Bø
øe, Gudrun
n
Casperssen, Ingrid Lofthus, Nils Konrad B
Bua
Godtgjø
ørelse:
Ingen
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 100 000.
Regnskapsår

2013

2012

0

0

-14

-13

0

0

-14

76

Anleggsmidler

133

133

Omløpsmidler

31

89

164

222

45

89

Egenkapital

119

133

Sum egenkapital og gjeld

164

222

(1000 kr)
Resultat:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Sum eiendeler
Gjeld
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Haugesund Parkering Drift AS (datterselskap)
Org.nummer:
935716756

Eiere og eierandel
Haugesund Parkering Holding 100 %

Stiftet:
2007
Formål
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus.
Om selskapet
Selskapets formål er å drifte parkeringsplasser og parkeringshus.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets styre består av 7 medlemmer med personlige varamenn til de politisk valgte 4
representantene. De øvrige 3 styremedlemmene velges for 1 år om gangen og representerer
organisasjonene i sentrum.
Styrets medlemmer
Arne Førre (leder), Per Ivar Aase, Arild Kildal Olsen, Camilla Nygaard T Bøe, Gudrun
Caspersen, Ingrid Lofthus, Nils Konrad Bua
Godtgjørelse:
Styreleder
20 000 kr
Styrets øvrige medlemmer
Varamedlemmer til styret

10 000 kr
500 kr per møte

Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 200 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

9 979

9 090

Driftskostnader

8 833

8 547

327

319

1 474

861

Anleggsmidler

712

546

Omløpsmidler

13 927

11 723

Sum eiendeler

14 638

12 269

Gjeld

9 034

7 722

Egenkapital

5 604

4 547

14 638

12 269

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Sum egenkapital og gjeld
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Haugesund Parkering Syd AS (datterselskap)
Org.nummer:
991525181

Eiere og eierandel
Haugesund Parkering Holding 100 %

Stiftet:
2007

Formål
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus.
Om selskapet
Selskapets formål er å drifte parkeringsplasser og parkeringshus.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets styre består av 7 medlemmer med personlige varamenn til de politisk valgte 4
representantene. De øvrige 3 styremedlemmene velges for 1 år om gangen og representerer
organisasjonene i sentrum.
Styrets medlemmer
Arne Førre (leder), Per Ivar Aase, Arild Kildal Olsen, Camilla Nygaard T Bøe, Gudrun
Caspersen, Ingrid Lofthus, Nils Konrad Bua
Godtgjørelse:
Ingen
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 5 400 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

544

538

Driftskostnader

86

102

0

0

458

446

Anleggsmidler

11 095

10 762

Omløpsmidler

0

0

11 095

10 762

195

193

Egenkapital

10 900

10 569

Sum egenkapital og gjeld

11 095

10 762

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Sum eiendeler
Gjeld
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Haugesund Parkering Nord AS (datterselskap)
Org.nummer:
991525246

Eiere og eierandel
Haugesund Parkering Holding 100 %

Stiftet:
2007

Formål
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus.
Om selskapet
Selskapets formål er å drifte parkeringsplasser og parkeringshus.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets styre består av 7 medlemmer med personlige varamenn til de politisk valgte 4
representantene. De øvrige 3 styremedlemmene velges for 1 år om gangen og representerer
organisasjonene i sentrum.
Styrets medlemmer
Arne Førre (leder), Per Ivar Aase, Arild Kildal Olsen, Camilla Nygaard T Bøe, Gudrun
Caspersen, Ingrid Lofthus, Nils Konrad Bua
Godtgjørelse:
Ingen
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 2.900 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

544

538

Driftskostnader

311

326

0

0

233

203

Anleggsmidler

5 435

5 436

Omløpsmidler

3 304

2 828

Sum eiendeler

8 740

8 564

Gjeld

3 130

3 129

Egenkapital

5 610

5 435

Sum egenkapital og gjeld

8 740

8 564

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Haugesund Parkering Utbygging Nord AS (datterselskap)
Org.nummer:
991525211

Eiere og eierandel
Haugesund Parkering Holding 100 %

Stiftet:
2007
Formål
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus.
Om selskapet
Selskapets formål er å drifte parkeringsplasser og parkeringshus.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets styre består av 7 medlemmer med personlige varamenn til de politisk valgte 4
representantene. De øvrige 3 styremedlemmene velges for 1 år om gangen og representerer
organisasjonene i sentrum.
Styrets medlemmer
Arne Førre (leder), Per Ivar Aase, Arild Kildal Olsen, Camilla Nygaard T Bøe, Gudrun,
Caspersen, Ingrid Lofthus, Nils Konrad Bua
Godtgjørelse:
Ingen
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 1 500 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

0

0

Driftskostnader

13

12

0

0

-13

-12

Anleggsmidler

5 471

5 471

Omløpsmidler

45

45

Sum eiendeler

5 517

5 517

Gjeld

3 106

3 103

Egenkapital

2401

2 414

Sum egenkapital og gjeld

5 517

5 517

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Haugalandspakken AS
Org.nummer:
991651578
Stiftet:
2007

Eiere og eierandel
Karmøy kommune
Bokn kommune
Etne kommune
Haugesund kommune
Rogaland fylkeskommune
Sveio kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune

12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %

Formål
Finansiere deler av utbyggingen av transportsystemet på Haugalandet, tilføre godkjente
prosjekter kapital herunder lån som forrentes og inndras ved oppkreving av bompenger,
samt administrere denne ordningen inntil lånene er nedbetalt. Selskapet har ikke ansvar for
prioritering av prosjekter og tiltak.
Om selskapet
Haugalandspakken AS har som formål å delfinansiere utbyggingen av transportsystemet på
Haugalandet slik det fremgår av St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008).
Finansieringen skjer ved innkreving av bomavgift gjennom 13 helautomatiske bomstasjoner
på Haugalandet. Statens vegvesen har hatt ansvar for valg, innkjøp og etablering av
innkrevingssystemet.
Selskapet er ansvarlig for administrering av bompengeinnkrevingen. Driften er basert på
innkjøpte tjenester på forretningsmessige vilkår. Per 13.01.14 hadde selskapet avtale med
51 413 kunder inkludert kunder med fremmedbrikke. I 2013 var det tototalt registrert
40 707 225 passeringer i anlegget.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet ledes av et styre på 5 styremedlemmer. Sammensetningen skal være: En
representant fra Haugesund og Karmøy, mens de øvrige styremedlemmene samt tre
varamedlemmer velges fra Rogaland fylkeskommune, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og
Etne kommuner. Styremedlemmer utenom de fra Haugesund og Karmøy rulleres ved hvert
valg. Det benyttes ordning med numerisk vara. Styret har utarbeidet etiske retningslinjer og
har utført egenevaluering av styret.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Hver aksje
utgjør en stemme på generalforsamlingen.
Styrets medlemmer
Stål A. Alfredsen (leder)
Leif Malvin Knutsen (nestleder)
Håvard Førland
Marit Aga Hustvedt
Vibeke Enerstvedt
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Godtgjørelse:
Styreleder
Styrets øvrige medlemmer

30 000 kr
15 000 kr

Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 320 000. Aksjene i selskapet er ikke omsettelige. Det
betales ikke utbytte.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

183 308

182 278

Driftskostnader

-194 959

-184 976

Tap fordringer

-3 449

-5 917

Resultat av finansposter

10 756

7 703

5

6

Anleggsmidler

32 094

30 753

Omløpsmidler

623 615

324 893

Sum eiendeler

655 709

355 646

Gjeld

655 364

355 312

345

335

655 709

355 646

(1000 kr)
Resultat:

Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Haugaland Bompengeselskap AS
Org.nummer:
983089992
Stiftet:
2001

Eiere og eierandel
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune

33,33 %
33,33 %
33,33 %

Formål
Haugaland Bompengeselskap har som formål å finansiere deler av utbyggingen Rv 47 Tforbindelsen, tilføre kapital, herunder lån som forrentes og inndras ved oppkreving av
bompenger, samt administrere denne ordningen inntil lånene er nedbetalt.
Om selskapet
Selskapet administrerer i dag innkrevingen av bompenger i T-forbindelsen. Stortinget
godkjente planer for utbygging og finansiering av T-forbindelsen i 2008. I forlengelse av
dette ble ny bompengeavtale mellom Statens Vegvesen og Haugaland Bompengeselskap
signert i 2009. Selskapet har ingen fast ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Styret skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Sammensetningen skal være:
En representant hver fra Haugesund, Tysvær og Karmøy kommuner. Styremedlemmer med
varamedlemmer velges for 3 år første gang, deretter for 4 år.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder hvis ikke annen møteleder velges.
Styrets medlemmer
Aase Simonsen (styreleder), Arne-Christian Mohn, Harald Stakkestad
Godtgjørelse:
Styreleder
Styrets øvrige medlemmer

20 000 kr
10 000 kr
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 105 000. Aksjene er ikke omsettelige, og det betales ikke
utbytte. Selskapet har ikke erverv til formål.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

70 160

83 401

Driftskostnader

-61 061

-76 774

-9 202

-6 625

2

2

Anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler

219 632

212 307

Sum eiendeler

219 632

212 307

Gjeld

219 505

212 182

127

125

219 632

212 307

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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E134 Haukelivegen AS
Org.nummer:
982420857
Stiftet:
2001

Eiere og eierandel
35 aksjonærer per 2012,
hovedsakelig kommuner, alle med
en lik eierandel på 2,86 %.

Formål
Å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan
selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren,
etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta
initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å
delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. Selskapet står
elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å
fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og
vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.
Om selskapet
Haukelivegen AS har vært i vanlig drift siden stiftelsen. Forretningsadressen er Vinje.
Selskapet har ikke egne ansatte, men kjøper administrative tjenester der måtte være behov
for.
Selskapet avløser og følger opp arbeidet til stiftelsen interessefellesskapet Haukelivegen.
Haukelivegen AS har i store trekk samme formål og de samme eierne som den tidligere
stiftelsen. Det arbeides med prosesser knyttet til utbedring/ oppgradering av transportkorridoren E 134 mellom Haugesund - Drammen. Selskapets vedtekter ble fra 2013 utvidet til
også å omfatte RV23 (Oslofjordtunnelen m.m.), som en naturlig forlengelse av E134.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet ledes av et styre på 10 styremedlemmer, hvor av den ene posisjonen er
"øremerket" en representant fra næringslivet, fortrinnsvis lokalisert i Rogaland.
Styremedlemmene velges for 2 år om gangen sammen med personlige vararepresentanter.
Styret velger selv leder og nestleder. Generalforsamling avholdes innen utgangen av juni
måned
Styrets medlemmer
Petter Steen (leder)
Arne Alf Haldorsen
Atle Kvåle
Terje Riis-Johansen
Laila Irene Johansen
Gry Anette R Amundsen
John Opdal
Helene Justad
Ellen Marie Solheim
Olav Kasland
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Godtgjørelse i 2012:
Styreleder
Styrets øvrige medlemmer
Varamedlem til styret

15 000 kr
6 250 kr
1 000 kr per møte

Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 400 000. Selskapet skal etter vedtektene ikke betale utbytte.
Haugesund kommune betaler en andel av kostnadene etter vedtak på generalforsamlingen.
Beløpet utgjør 35 000 kroner (eksl. mva) i 2013 og i 2014.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

1 671

1 233

Driftskostnader

-1 784

-1 419

167

198

54

11

Anleggsmidler

0

55

Omløpsmidler

5 212

5 543

Sum eiendeler

5 212

5 597

Gjeld

2 774

3 262

Egenkapital

2 438

2 335

Sum egenkapital og gjeld

5 212

5 597

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Odda Vegfinans AS

Org.nummer:
996559459
Stiftet:
2010

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 4 %
Hordaland Fylkeskommune eier 52 %,
resterende 48 % eierandel er fordelt
likt med 4 % på 12 kommuner

Formål
Selskapet skal stå for delfinansiering av planlegging og bygging av ny veg- og tunnelløsning
for E 134, som er vedtatt i definerte kommuneplaner for Odda og Vinje.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2010, og har ingen ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Elisabeth Eide Tharaldsen (leder)
Agnar Aarskog
Einar Lutro
Hilde Alice Vågslid, John Opdal
Godtgjørelse:
Ingen
Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

150

75

Driftskostnader

129

60

Resultat av finansposter

-78

-5

Resultat før skatt

-57

10

Anleggsmidler

2 500

2500

Omløpsmidler

285

268

Sum eiendeler

2 785

2 768

Gjeld

2 582

2 508

203

260

2 785

2 768

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS

Org.nummer:
941245315
Stiftet:
1986

Eiere og eierandel
Hordaland fylkeskommune
Stord kommune 4,88%
Sveio kommune 4,88%
Bømlo kommune 4,88%
Haugesund kommune 4,88%
Øvrige kommuner 18,7%

61,79 %
4,88 %
4,88 %
4,88 %
4,88 %
18,69 %

Formål
Arbeida for realisering av planar om køyrbart samband mellom Bømlo, Stord og Sveio.
Om selskapet
Selskapet ble besluttet oppløst i 2014. Haugesund kommune fikk tilført 88 000 kroner i
innskudd aksjekapital.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet skal i henhold til egne vedtekter ledes av et styre på 5-7 medlemmer.
Styrets medlemmer
Pål Kårbø (styreleder), Jorunn Skåden (nestleder), Svein K. Halleraker, Andreas Larsen
Mette Holmefjord Olsen, Liv Kari Eskeland, Inge Reidar Kallevåg
Godtgjørelse:
Styreleder 70 000 kr, Styrets nestleder, 40 000 kr, Styrets øvrige medlemmer 25 000 kr
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 1 230 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

56 186

171 242

Driftskostnader

-22 676

-170 638

2 192

396

35 701

0

Anleggsmidler

0

32 979

Omløpsmidler

46 152

303 388

Sum eiendeler

46 152

336 367

8 538

334 455

Egenkapital

37 714

1 912

Sum egenkapital og gjeld

46 152

336 367

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Gjeld
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Sunnhordlandsambandet AS (tidligere navn Tysnesbrua AS)
Org.nummer:
991236465
Stiftet:
2007

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 0,92 %
Største aksjonærer er: Tysnes
Sparebank 11,19 %, Meidell AS
11,12% og Alsaker Fjordbruk 11,12 %.
Øvrige småaksjonærer eier 66,57 % av
selskapet.

Formål
Selskapets formål er å få realisert prosjektet med en ferjefri veg mellom Stord og Bergen.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2007, og har ingen ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Inge Reidar Kallevåg (leder)
Bente Enes Bondhus
Atle Kvåle
Gunnar Bakke
Petter Steen
Godtgjørelse for 2013:
Styrehonorar på kr 15 000 pr styremedlem.
Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

0

0

290

33

16

19

-274

52

Anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler

735

1 020

Sum eiendeler

735

1 020

18

28

Egenkapital

717

992

Sum egenkapital og gjeld

735

1020

(1000 kr)
Resultat:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Gjeld
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Norsk Bane AS
Org.nummer:
984365772
Stiftet:
2002

Eiere og eierandel
Vinje kommune
Suldal kommune
Sauda kommune
Øvrige
herav Haugesund kommune

17,23 %
11,81 %
11,81 %
59,15 %
0,95 %

Formål
Planlegge og realisere et høyfarts-banenett i Norge og gjennomføre de tiltak som synes
nødvendige for å kunne oppnå dette. Høyfartsbanen over Haukeli er et nøkkelelement.
Selskapet kan selge jernbanefaglig kompetanse.
Om selskapet
Norsk Bane AS arbeider med utredning og prosjektering av høyhastighetstog i Norge. I
tillegg til dette tilbyr selskapet planlegging og analyse av infrastruktur og driftsopplegg for
jernbane og tilhørende transportsystemer. Selskapet har forretningskontor i Ålesund og to
ansatte. Jørg Westerman er daglig leder.
I følge selskapets arbeidsplan for 2014 er det viktig med oppfølging av politiske parti,
regjering, Storting og fagmiljø med informasjon og arbeid for at nødvendige vedtak blir fattet i
tråd med selskapets faglige ståsted og samferdselmessige anbefalinger.
Styringsform og styringsorganer
Styret for selskapet skal ha 3 – 9 medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter dette
nærmere. Styret velges for to år av gangen, hvor av halvparten av styremedlemmene er på
valg årlig. Selskapet har tatt et bevist valg om å ikke velge vara- representanter.
Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Ingen aksjonær kan eie mer enn 33 prosent av aksjekapitalen. Ei endring av dette punktet
krev 90 prosent tilslutning av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlinga.
Styrets medlemmer
Kjell Stundal, leder
Wenche Karin Nistad
Bjørn Arild Gram
Einar Velde
Gard Per Arne Folkvord
Laura Sofie Seltveit
Per Espen Fjeld
Stein Lier Hansen
Godtgjørelse for 2012:
Styreleder
Styrets nestleder
Styrets øvrige medlemmer

30 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er kr 10 159 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

2 097

3 226

Driftskostnader

-2 147

-3 090

7

9

-43

145

Anleggsmidler

335

335

Omløpsmidler

473

1 021

Sum eiendeler

808

1 356

Gjeld

197

703

Egenkapital

611

653

Sum egenkapital og gjeld

808

1 356

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Haugesund Kultur og Festivalutvikling KF
Org.nummer:
974773201

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 100 %

Stiftet:
2001

Formål
Som en del av Haugalandets kulturtilbud skal foretaket jobbe med å utvikle kulturinstitusjoner
og kulturprosjekter samt drive med formidling av underholdning og kunst og
kulturopplevelser. KUF skal også bidra til generelle kultur og byutviklingstiltak i privat og
offentlig regi, ved by markeringer, festivaler o.l. Drive festivalkontor for Filmfestivalen og
Sildajazzen. Legge forholdene til rette for profesjonelle kunstnere og utøvere. Gjennom
Haugesund Billedgalleri drive et kunstmuseum og salgsutstillinger. Gjennom Edda
Kinosenter drive en aktiv kinopolitikk.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2001, og har 60 ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 7 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Rita Leinan (leder)
Nina Westerlund Lie
Arne Førre
Keith S.C. Kleppe
Gjertrud Kjellesvik
Jostein Otto Waage
Randi Elisabet Lofthus
Gjertrud Kjellesvik
Godtgjørelse:
Styreleder har en godtgjørelse på kr 30.000. Øvrige styremedlemmer på kr 750 pr møte
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Økonomi
Haugesund Kultur og Festivalutvikling fikk i 2013 overført kr 27 300 000 i driftstilskudd fra
Haugesund kommune.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

65 400

57 200

Driftskostnader

65 700

58 700

Resultat av finansposter

431

90

Resultat før skatt

245

-288

Anleggsmidler

68 000

65 601

Omløpsmidler

11 691

10 563

Sum eiendeler

79 691

76 164

Gjeld

54 667

49 959

Egenkapital

25 024

26 205

Sum egenkapital og gjeld

79 691

76 164

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:
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Haugesund Kultureiendom AS
Org.nummer:
932919230

Eiere og eierandel
Haugesund kultur og festivalutvikling
KF 100 %

Stiftet:
2012
Formål
Fremme av kulturlivet og tilbudet i kommunen, herunder eie og disponere fast eiendom, som
primært tar sikte på å fremme nevnte virksomheter.
Om selskapet
Selskapet har ansvaret for investeringer, vedlikehold og forsikringer av Festiviteten,
Billedgalleriet og Edda Kino. Selskapet stiller lokaler til disposisjon for administrasjonen i
KUF. I 2013 ble Haugesund Billedgalleri og Edda Kino overført til selskapet, vederlagsfritt.
Selskapet eier også, Sørhauggaten 177 (Sir Toby), Sørhauggaten 181 (Trygve Larsen, fra
31.12.14) og Kirkegaten 179 (gamle brannstasjonen).
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Arne Førre (leder), Gudrun Caspersen, Marius Wenneck Rønnevik, Mona Elin Aarø, Sølvi
Fredsvik Hillestad
Godtgjørelse:
Styreleder har en godtgjørelse på kr 20 000. Øvrige styremedlemmer på kr 10 000
Økonomi
Haugesund Kultureiendom har husleieinntekter fra Haugesund kommune, Haugesund Teater
og Festiviteten. I tillegg har man leieinntekter fra Edda Kino og Haugesund Billedgalleri.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

3 032

1 881

Driftskostnader

2 081

1 374

-877

-459

74

48

Anleggsmidler

76 666

38 204

Omløpsmidler

2 351

1 756

Sum eiendeler

79 067

39 960

Gjeld

31 117

16 749

Egenkapital

47 950

23 211

Sum egenkapital og gjeld

79 067

39 960

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Den Norske Filmfestivalen AS
Org.nummer:
942907788
Stiftet:
1987

Eiere og eierandel
Film & Kino 66,92%
Haugesund kultur og festivalutvikling
KF 20 %
Rogaland Fylkeskommune 13,08%

Formål
Arrangere Den Norske Filmfestivalen som et årlig nasjonalt kulturarrangement etter
retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.
Om selskapet
Selskapet arrangerer hvert år Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. I 2015 blir den
arrangert for 43 året på rad. H.K.H Kronprins Haakon er filmfestivalens høye beskytter. Liv
Ullmann er ærespresident. Festivalsjef er Gunnar Johan Løvik og programsjef er Håkon
Skogrand.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 4 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Knut Even Lindsjørn (leder), Ellen Marie Solheim, Arild Kalkvik og Petter Steen.
Godtgjørelse:
Styreleder har en godtgjørelse på kr 25 000. Øvrige styremedlemmer på kr 15 000
Økonomi
Haugesund kommune gir et årlig tilskudd på kr 1 600 000 til festivalen.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

13 768

14 406

Driftskostnader

14 222

14 431

55

85

-399

59

Anleggsmidler

460

94

Omløpsmidler

1 456

1 542

Sum eiendeler

1 916

1 636

Gjeld

1 425

747

491

889

1 916

1 636

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Rockfest AS
Org.nummer:
992436344

Eiere og eierandel
Haugesund Kultur og festivalutvikling
KF 100 %

Stiftet:
2008
Formål
Arrangere rockfest Haugesund som årlig kulturarrangement.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2008, og har ingen ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Per Sigurd Velde (leder)
Nina Westerlund Lie
Inger Kristin Mæland
Knut Einar Wassbrekke
Marius Wenneck Rønnevik
Godtgjørelse:
ingen
Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

200

200

Driftskostnader

6

9

Resultat av finansposter

1

1

195

192

Anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler

256

61

Sum eiendeler

256

61

Gjeld

776

776

-520

-715

256

61

(1000 kr)
Resultat:
Driftsinntekter

Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR)

Org.nummer:
990918023
Stiftet:
2006

Eiere og eierandel
Karmøy kommune
26,67 %
Haugesund kultur og festivalutvikling
KF
26,67 %
Tysvær kommune
16,00 %
Harald Hårfagre Kammerork. 13,33 %
Nord-Rogaland Symfoniork. 13,33 %
Bokn kommune
2,67 %
Utsira kommune
1,33
%

Formål
Fremme bruk av fagmusikere ved å organisere eller arrangere konserter på de forskjelligste
arenaer i regionen, i offentlig regi som konsertsaler og tilsvarende, samt skoler, institusjoner
og lignende. Selskapet organiserer også salg av musikkpedagogisk virksomhet og til en viss
grad imøtekommes forespørsler fra det private om opptredener/konsertinnslag.
Om selskapet
Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor) skal tilby musikalske produkter på et høyt
kunstnerisk nivå og med dyktige, profesjonelle utøvere først og fremst fra det lokale
musikklivet, men også ved bruk av eksterne musikere/kunstnere etter behov.
Munor er ansvarlig eller delansvarlig for et stort antall konserter/forestillinger gjennom året og
samarbeider med en rekke musikere og andre kunstnere. 5 musikere er fast ansatt i Munor.
De utgjør Munorensemblet. En eller flere av disse musikerne er med på de aller fleste
arrangement Munor er involvert i.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets styre består av 7 medlemmer, for tiden 3 kvinner og 4 menn. Det benyttes
ordning med personlig vara i styret.
Styrets medlemmer
Finn Martin Vallersnes (leder), Astrid Havn Tranøy, Erling Brathole, Lars Meling, LarsJohannes Liknes, Lorentz Oluf Reitan, Marina Sofia Johansson
Godtgjørelse:
Styreleder
375 kr per møte
Styrets øvrige medlemmer (inkl. vara)
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 150 000. I 2013 mottok selskapet 2,53 mill. kroner i tilskudd
fra Rogaland fylkeskommune, og 1,2 mill. kroner i tilskudd fra eierkommunene til drift av
selskapet. Haugesund kommune har budsjettert med et tilskudd på 483 000 kroner i 2013.
Tilskudd fordeles ut fra innbyggertall.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

4 258

4 124

Driftskostnader

-4 321

-4 033

1

3

-62

94

Anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler

833

829

Sum eiendeler

833

829

Gjeld

587

522

Egenkapital

246

308

Sum egenkapital og gjeld

833

829

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

Org.nummer:
890897452
Stiftet:
2006

Eiere og eierandel
Lufthavnutbygging AS
Haugesund kommune
Karmøy kommune
Vista Holdning
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Caiano Hotelldrift AS
Etne kommune
Sauda kommune
Øvrige

34,88 %
19,77 %
17,44 %
11,63 %
3,49 %
2,91 %
1,74 %
1,16 %
1,16 %
1,16 %
4,65 %

Formål
Selskapets formål er markedsføring av reiselivsbedrifter i regionen og andre aktiviteter som
naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre
foretagender.
Om selskapet
Destinasjon Haugesund & Haugalandet As ble stiftet i 2006 som del av en restrukturering av
den eksisterende reiselivsorganisering på Haugalandet.
For å styrke reiselivssatsingen i regionen har private interesser sammen med kommunene i
regionen etablert Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS som er en videreføring av
Destinasjon Haugalandet. Selskapet er tilført økte ressurser og skal med et styrket
kommersielt fokus arbeide med markedsføring av regionen mot det nasjonale og
internasjonale Ferie & Fritid- og Kurs- og konferanse markedet. Selskapet samarbeider nært
med Fjord Norge AS, Innovasjon Norge og lokale reiselivsansvarlige i kommuner og fylke.
Selskapet skal arbeide aktivt for lokale reiselivsaktører med å koordinere markedsføring og
bidra til produktutvikling. Selskapet driver også turistinformasjon i Haugesund og har i dag
6,5 årsverk.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet skal i henhold til egne vedtekter bestå av 5-7 representanter. Per i dag er der 6
styremedlemmer. Det er ingen varamedlemmer.
Styrets medlemmer
Inger Karin Larsen (leder)
Rolf Harald Bogshamn
Martin Laurhammer
Asbjørn Moe
Aase Simonsen
Svein Erik Indbjo

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Godtgjørelse for 2013:
Styreleder
Styrets øvrige medlemmer

30 000 kr
10 000 kr

Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 430 000. Selskapet har en driftsavtale med Haugesund
kommune, som utgjør kr 850 000 (eksl. mva) i 2013. Selskapet er i ferd med å foreta en
økonomisk snuoperasjon og en emisjon vurderes for å få på plass ny egenkapital.
Regnskapsår

2013

2012

8 479

8 847

-10 034

-8 690

-51

-64

-1 607

93

Anleggsmidler

1 185

936

Omløpsmidler

387

249

Sum eiendeler

1 572

1 185

Gjeld

2 493

917

-921

268

1 572

1 185

(1000 kr)
Resultat:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Side 81

Haugalandmuseene AS
Org.nummer:
988525634
Stiftet:
2005

Eiere og eierandel
Haugesund kultur og festivalutvikling
KF
28 %
Karmøy kommune
20 %
Museums- og Historielaget for
Haugesund og bygdene
15 %
Tysvær kommune
12 %
Vindafjord kommune
7%
Arquebus Krigshistorisk Museum 6 %
Bokn kommune
4%
Nedstrand Bygdemusem
3%
Stiftelsen Haugesjøen
3%
Utsira kommue
1%
Hiltahuset, Røver
1%

Formål
Tjene samfunnet og dets utvikling ved å drive museumsfaglig virksomhet innenfor
innsamling, forskning, forvaltning og formidling av dokumentasjon og informasjon ellers om
Nord-Rogalands natur- og kulturhistorie.
Om selskapet
Haugalandmuseene AS er et konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Som
regionmuseum har det faglig ansvar, og skal organisere fellestiltak med museene i regionen
og tilhørende kommuner. Haugalandmuseene har en desentralisert struktur og satser bredt
på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie.
Haugalandmuseene har avdelinger i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira.
Administrasjonen er på Karmsund folkemuseum i Haugesund sentrum.
Selskapet hadde 26 ansatte i 2013.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet ledes av et styre som etter egne vedtekter skal bestå av 7 medlemmer med
personlige varamedlemmer. Rogaland fylkeskommune skal ha rett til en av posisjonene i
styret. Videre velges 3 representanter som skal ”representere” kommunene, og 2
representanter som skal ”representere” institusjonene. Selskapets faste ansatte har rett til å
velge ett av styremedlemmene med personlig varamedlem.
Medlemmer til styret velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. 1 aksje utgjør 1 stemme på
generalforsamlingen.
Der er utarbeidet styreinstruks som er bindende for styrets arbeid.
Godtgjørelse for 2013:
Styreleder
2 000 kr per møte
Styrets øvrige medlemmer (inkl. vara)
Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Styrets medlemmer
Sven Olsen (leder)
Aase Simonsen
Sverre Meling jr
Svein Abrahamsen
Tove Ekise Frøland
Gunnar Stakkestad
Grethe Paulsen Vie
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 200 000. Selskapet skal etter vedtektene ikke ta sikte på
overskudd for utdeling av utbytte, og eventuelt utbytte skal benyttes til fremme av selskapets
formål. Selskapet mottok et tilskudd på kr 1 471 500 fra Haugesund kommune i 2014.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

11 715

9 669

Driftskostnader

-11 129

-10 008

Resultat av finansposter

100

100

Resultat før skatt

686

-165

Anleggsmidler

87

69

Omløpsmidler

3 509

1 825

Sum eiendeler

3 596

1 894

Gjeld

2 308

1 291

Egenkapital

1 288

603

Sum egenkapital og gjeld

3 596

1 894

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:
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Fjord Norge AS
Org.nummer:
966091118
Stiftet:
1993

Eiere og eierandel
Bergen Reiselivslag
11,3 %
Sogn og Fjordane Reiselivsråd 8,9 %
Hordaland fylkeskommune
8,9 %
Møre og Romsdal fylkeskomm. 8,9 %
Rogaland fylkeskommune
8,9 %
Øvrige
32,8 %
herav Haugesund kommune 0,2 %

Formål
Internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det skal særlig arbeides med sesongutvidelse.
Om selskapet
Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med
næringen selv, skal selskapet koordinerer det internasjonale markedsarbeidet i regionen.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets styre har per 2013 ni styremedlemmer, hvor av de fire ”fylkesaksjonærene”
utpeker fire medlemmene. De resterende fem er aksjonærvalgte.
Styrets medlemmer
Terje Devold (styreleder), Elisabeth Line Saupstad, Erik Berg, Frank Dagfinn Madsøy, Jan
Heggheim, Bergljot Landstad, Jan Per Styve, Ole Warberg, Hilde-Gunn Bjelde
Godtgjørelse:
I 2013 utgjorde samlet godtgjørelse til styret kr. 167 500
Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 4 150 000.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

46 991

50 251

Driftskostnader

-46 714

-50 676

-193

163

84

-262

Anleggsmidler

256

411

Omløpsmidler

12 143

11 189

Sum eiendeler

12 399

11 600

Gjeld

7 093

6 296

Egenkapital

5 306

5 305

12 399

11 600

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Sum egenkapital og gjeld
Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Filmkra
aft Rogalan
nd AS

Org.num
mmer:
990279772
Stiftet:
2006

Eiere og
g eierandell
Haugesu
und kultur o
og festivaluttvikling
KF 10 %
Rogalan
nd Fylkesko
ommune 50 %
Stavanger kommun
ne 35 %
Randabe
erg kommu ne 5 %

Formål
Utvikling
g og finansiiering av film
m og tv prod
duksjoner, og
o utvikling av filmnærringen i Rog
galand.
Om selskapet
Selskap
pet som ble stiftet i 200
06, og har 5 ansatte.
Styring
gsform og styringsorg
s
ganer
Selskap
pet har et sttyre beståen
nde av 5 styyremedlemm
mer
Styrets
s medlemm
mer
Ragnhild N Osmun
ndsen (leder), Dag Terjje Klarp Solvang, Hans
s Erik Voktoor, Marit Sæ
ætre,
Thomass Stenderup
p
Godtgjø
ørelse:
Styreled
der har en godtgjørelse
g
e på kr 60.0
000. Øvrige styremedle
emmer på kkr 15.000.

mi
Økonom
Haugessund kommu
une gir et årlig tilskudd
d på kr 300.000. Det ble
e foretatt enn rettet emis
sjon
mot Film
mkraft Fond
d AS på kr 1 600 000 I 2013. Eiers
strukturen er
e den samm
me etter em
misjonen.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

11 654

12 690

Driftsko
ostnader

11 662

12 319

Resulta
at av finansposter

91

124

Resulta
at før skatt

83

495

Anleggsmidler

1 544

45

Omløpssmidler

4 933

5 219

Sum eiiendeler

6 477

5 264

Gjeld

4 807

5 177

Egenka
apital

1 670

87

Sum eg
genkapital og gjeld

6 477

5 264

(1000 kkr)
Resulta
at:

Balans
se:

Eierskap
psmelding Ha
augesund ko
ommune

Side 85

Bibiblioteksentralen SA

Org.nummer:
910568183
Stiftet:
1952

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 0,61 %
Biblioteksentralen eies av 419
kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og
Norsk Bibliotekforening.

Formål
Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 1952, og har 53 ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 7 styremedlemmer.
Styrets medlemmer
Siri Austeng (leder), Lars Peder Brekk, Jørund Arne Ruud, Pål Henrik Kielland, Ruth Ørnholt,
Thale Jerpseth, Vibeke Lundetre
Godtgjørelse:
Styrehonoraret for 2013 var på kr 328 500
Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

574 291

505 154

Driftskostnader

543 495

488 106

3 702

3 567

34 498

20 615

Anleggsmidler

58 231

46 787

Omløpsmidler

205 347

176 784

Sum eiendeler

263 578

223 571

98 719

85 250

Egenkapital

162 191

138 321

Sum egenkapital og gjeld

263 578

223 571

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Gjeld

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Universitetsfondet for Rogaland AS
Org.nummer:
982582385
Stiftet:
2000

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 7,89 %
Stavanger kommune 36,32 %
Rogaland Fylkeskommune 37,37 %
Sandnes kommune 13,16 %
Sola kommune 5,26 %

Formål
Sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå som sikrer
regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov.
Selskapet skal også bidra til et nært samarbeid og samspill med offentlig og privat
virksomhet og lokalt næringsliv.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2000, og har 1 ansatt.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 10 styremedlemmer.
Styrets medlemmer
Bjarte Johan Dybvik (leder), Christine Sagen Helgø, Roar Johannessen, Bente Nyland,
Cecilie Bjelland, Edmund Nygaard, Hilde Gunn Bjelde, Kirsten Lode, Marta Jacobsen, Stein
Racin Grødem
Godtgjørelse:
Styret har fått utbetalt kr 232 000 i honorar for 2013.
Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

943

935

1 171

1 193

Resultat av finansposter

-5 960

3 622

Resultat før skatt

-6 188

3 365

Anleggsmidler

2 037

2 095

Omløpsmidler

110 810

102 558

Sum eiendeler

112 847

104 652

Gjeld

37 446

23 063

Egenkapital

75 401

81 589

112 847

104 652

(1000 kr)
Resultat:
Driftsinntekter
Driftskostnader

Balanse:

Sum egenkapital og gjeld
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HIL-Hallen AS
Org.nummer:
996154106
Stiftet:
2010

Eiere og eierandel
Haugesund Idrettslag
Haugesund kommune
Karmøy kommune
Tysvær kommune

80 %
10 %
5%
5%

Formål
Bygge, eie og drive idrettssenter samt stå for utleie av hallen og annen virksomhet som står
naturlig i sammenheng med dette, i Haugesund.
Om selskapet
HIL-hallen AS er et eiendomsselskap opprettet for å forestå bygging og forvaltning av en
flerbrukshall (”DeepOcean Arena”) beliggende sentralt i Haugesund, med hovedvekt på
friidrett. Idrettslaget har ansvar for all drift av hallen, herunder fremleie til andre brukere ved
ledig kapasitet.
Styringsform og styringsorganer
Selskapets aksjekapital er på kr. 100.000,- fordelt på 200 aksjer pålydende kr. 500,-.
Styrets medlemmer
Sigbjørn Nesheim (styreleder), John Harris-Christensen, Kjell Einar Bergsager
Økonomi
Tilskudd til selskapet kommer inn senere enn forutsatt i finansieringsplanen. Dette gjelder
både fra fylke, kommune og departement. Tilskudd fra fylke er på kr 6 000 000 og betales ut
med årlige rater. Deler av tilskudd fra departement, i spillemidler sammenheng, er ikke
kommet til utbetaling. Forventet utbetalingstidspunkt nærmer seg. Tilskudd fra Haugesund
kommune er på kr 500 000 og vil bli utbetalt når budsjettmidler foreligger.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

1 150

947

Driftskostnader

-661

-634

-1 227

-425

-739

-112

Anleggsmidler

14 164

12 888

Omløpsmidler

10 494

17 404

Sum eiendeler

24 658

30 292

Gjeld

25406

30 295

-748

-3

24 658

30 292

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Marin Energi Testsenter AS

Org.nummer:
995285355
Stiftet:
2009

Eiere og eierandel
Statoil ASA
Rogaland fylkeskommune AS
Haugaland Kraft AS
Utsira kommune
Rogaland ressurssenter AS
Stiftelsen Polytec
Karmøy kommune
Haugesund kommune

36 %
36 %
13 %
4%
4%
4%
2%
2%

Formål
Stille til disposisjon testfasiliteter for ny teknologi innen marin fornybar energi under ulike
forhold, samt bistand og alt som herved inngår
Om selskapet
Marin Energi Testsenter AS er stiftet i 2009. Selskapet har som mål å drive et testsenter for
fullskalatesting av marin energiproduksjon som offshore vind- og bølgekraft, samt å
tilrettelegge for forskning- og utvikling innenfor disse områdene. Selskapet har ingen fast
ansatte. Daglig leder er innleid.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet ledes av et styre som i henhold til vedtektene skal bestå av 3 - 6 medlemmer med
personlige varamedlemmer. Disse velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.
Styrets leder velges av generalforsamlingen.
Styrets medlemmer
Gunnar Birkeland (leder), Berit Thuestad, Pål Nygård, Nenad Keseric, Simon Næsse
Godtgjørelse
Ingen.

Eierskapsmelding Haugesund kommune
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Økonomi
Selskapets aksjekapital er på kr 505 000.
Selskapet har i 2013 drevet utviklings- og markedsarbeid. Selskapet har vært finansiert dels
av etableringstilskudd fra Innovasjon Norge og dels av aksjekapital.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

1 040

790

Driftskostnader

-1 952

-1 351

8

-2

-904

-563

Immaterielle eiendeler

4 784

4 910

Omløpsmidler

1 789

2 318

Sum eiendeler

6 573

7 228

Gjeld

3 287

3 038

Egenkapital

3 286

4 190

Sum egenkapital og gjeld

6 573

7 228

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:
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Røvær Utvikling AS

Org.nummer:
9993968064

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 100 %

Stiftet:
2009
Formål
Selskapet skal drive utleie av og investering i fast eiendom på Røvær.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2009, og har ingen ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 2 styremedlemmer
Styrets medlemmer
Karl Tormod Karlsen (leder)
Anette Førland
Godtgjørelse:
Ingen
Økonomi
Selskapet har liten aktivitet og selskapet foreslås derfor avviklet i 2015.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

86

150

Driftskostnader

47

72

0

0

40

78

Anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler

283

255

Sum eiendeler

283

255

22

22

Egenkapital

261

233

Sum egenkapital og gjeld

283

255

(1000 kr)
Resultat:

Resultat av finansposter
Resultat før skatt
Balanse:

Gjeld
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Krisese
enter Vest IKS

Org.num
mmer:
996361802
Stiftet:
2011

Eiere og eierandel
Haugesu
und kommun
ne 20,21 %
17 komm
muner på Ha
augalandet og
Sunnhord
dland har g ått sammen
n om
dannelse
e av Krisese
enter Vest IKS.
Ansvarett er delt ette
er kommune
ens
andel av samlet innb
byggertall.

Formål
Selskap
pet skal, på vegne av eierkommun
e
nene, sikre etterlevelse
e av kriseseenterlovas § 2 a), b)
og c). S
Selskapet skkal være et rådgivende
e organ for eierkommun
e
nene i etterlrlevelse av lovens §
2 d).
Om selskapet
pet har hove
edkontor i Haugesund
H
og to avdellinger som dekker
d
de 117 eierkomm
munene.
Selskap
Der er to krisesentre, hvor av det ene er lokalisert på
å Stord og det
d andre i Haugesund
d.
Avdeling
gen i Hauge
esund har 12
1 ansatte ((5 årsverk) og senterett på Stord 1 0 ansatte (3
3,9
årsverk). Tilbudet for
f menn err i Haugesun
nd.
Styring
gsform og styringsorg
s
ganer
Represe
entantskape
et beståend
de av likelyd
dende antalll medlemmer som derr er eierkom
mmuner
er selskkapets øversste organ. Hver
H
komm une har en representant i represeentantskape
et. Møte
i representantskapet avholdes
s årlig innen
n mai måned.
pet har et sttyre beståen
nde av fem styremedle
emmer. Rep
presentantsskapet velge
er styret
Selskap
samt styyrets leder og
o nestlede
er. Det velge
es også tre varamedlemmer.
Styrets
s medlemm
mer
Elin Frø
ønsdal (lede
er)
Morten Sørensen
en Nesheim
m
Nina Ire
Else Be
erit Helle
Kjell-Ma
agnar Melle
esdal
Godtgjø
ørelse:
Ingen

Eierskap
psmelding Ha
augesund ko
ommune
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Økonomi
Selskapet mottar tilskudd fra deltakerkommunene. For 2013 er tilskuddet utmålt med et
grunnbeløp på 37 500 kroner per kommune, pluss 45,10 kroner per innbygger. For
Haugesund utgjør tilskuddet kr 1 620 000 for 2013.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

8 314

7 920

Driftskostnader

7 995

7 564

Resultat av finansposter

318

213

Resultat før skatt

637

569

Anleggsmidler

8 590

1 126

Omløpsmidler

902

1 258

11 698

2 385

Gjeld

8 392

55

Egenkapital

3 306

2 330

11 698

2 385

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:

Sum eiendeler

Sum egenkapital og gjeld
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Haugesund Kommunale Pensjonskasse
Org.nummer:
940040906
Stiftet:
1919

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 93,1 %
Karmsund Havnevesen, Kirkelig
Fellesråd, Haugaland Vekst, Uni-K,
KUF, Haugesund Parkering og
Stiftelsen Haugesjøen eier de
resterende 6,9 %

Formål
Yte pensjoner til medlemmer og andre pensjonsberettigede til gjeldende regelverk.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 1919, og har 5 ansatte. Forvaltningskapitalen er på nesten to
milliarder, er egen juridisk enhet og Finanstilsynet er tilsynsorgan. Per dato betales det ut
pensjon til 1251 pensjonister og pensjonskassen har 6109 medlemmer.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 5 styremedlemmer. Styret velges for 4 år om gangen.
Bystyret velger tre styrerepresentanter og styreleder. Arbeidstakerorganisasjonene
oppnevner to representanter.
Det foreligger instruks for styrets arbeid, og eget strategidokument.
Styrets medlemmer
Edvard Ringen (leder)
Sølvi Fredsvik Hillestad
Astrid Furumo
Herdis Gunn Rødne
Kåre Johannesen
Godtgjørelse:
Styreleder kr 85 246
Styrets øvrige medlemmer kr 34 098
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Økonomi
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

214 222

231 204

Driftskostnader

218 886

228 593

Resultat av finansposter

7 919

7 744

Resultat før skatt

3 256

10 355

Anleggsmidler

1 667 433

1 506 739

Omløpsmidler

98 647

93 563

Sum eiendeler

1 766 080

1 600 302

Gjeld

1 649 000

1 486 479

117 080

113 823

1 766 080

1 600 302

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:

Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
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Haugaland Kontro
ollutvalgss
sekrariat IK
KS

Org.num
mmer:
987635460
Stiftet:
2004

Eiere og eierandel
Haugesu
und Kommu ne
30,99
3
%
Den enke
elte deltake
erkommune sin
eier- og ansvarsand
a
el i selskap
pet er
fastlagt som
s
en prossentandel i forhold
f
til folketall. Øvrige de
eltakere er Bokn,
Etne, Haugesund, S
Sauda, Suldal,
Sveio, Ty
ysvær, Utsirra og Vinda
afjord.

Formål
Formåle
et med selskapet er: 1.. Tilby sekre
etariatstjene
ester til kontrollutvalgett i
deltakerrkommunen
ne og nærlig
ggende kom
mmuner. 2. Selskapet skal
s
drives i balanse, slik
s at
inntekte
er fra kommunene dekk
ker kostnad
dene.
Om selsskapet
Haugala
and Kontrollutvalgssek
kretariat IKS
S er et interk
kommunalt selskap meed delt ansv
var,
stiftet m
med hjemme
el i lov om in
nterkommun
nale selskaper. Kontorrkommune eer Tysvær.
Selskap
pet utfører sekretariatst
s
tjenester so
om omfatterr saksutredn
ning, protokkollføring og
g
iverksetttelse av vedtak fattet i de tilslutted
de kommun
ners kontrollutvalg. I tilllegg utføres
s arbeid
som inn
nhenting av anbud på revisjonstjen
r
nester, plan
narbeid for selskapskon
s
ntroll og
forvaltningsrevisjon
n for deltake
erkommune
er ved beho
ov.
pet har 2 an
nsatte; Daglig leder og én rådgiverr. Disse utfø
ører sekretaariatsfunksjo
onen for
Selskap
kontrollu
utvalg i tilslu
uttede kommuner.
Styring
gsform og styringsorg
s
ganer
Selskap
pet har et re
epresentantskap hvor h
hver av delttakerne er representertt med 1
represe
entant. Delta
akerkommunen oppnevvner én rep
presentant m/
m varamed lem, vanligv
vis for
fire år a
ad gangen. Daglig
D
leder og styrele
eder har gen
nerell møtep
plikt ved
represe
entantskapsmøter.
Represe
entantskape
et velger sty
yret i selska
apet. Dette skal ha 3 medlemmer
m
m/ personliige
varamedlemmer. Leder
L
og nestleder i styyret velges av
a represen
ntantskapett.
Styrets
s medlemm
mer:
Arne Gjerde (lederr)
Norunn Byrknes
Lothe
Torleif L
Godtgjø
ørelse:
Kr. 800 / 1 600 perr møte for henholdsvis medlemme
er og leder i representaantskapet og
g styret.

Eierskap
psmelding Ha
augesund ko
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Økonomi
Der foreligger økonomiplan for år 2013 – 2017. Selskapets inntekter kommer gjennom faste
og variable overføringer/ betaling for utførte tjenester fra den enkelte deltakerkommune.
Regnskapsår

2013

2012

Driftsinntekter

1 655

1 773

Driftskostnader

-1 654

-1 599

Resultat av finansposter

6

10

Resultat før skatt

7

183

Anleggsmidler

41

47

Omløpsmidler

596

548

Sum eiendeler

637

595

Gjeld

204

169

Egenkapital

433

426

Sum egenkapital og gjeld

637

595

(1000 kr)
Resultat:

Balanse:
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Haugaland Arbeidsgiverkontroll IS
Org.nummer:
Stiftet:
2007

Eiere og eierandel
Haugesund kommune 39,24%
Bokn, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio,
Tysvær, Utsira, Vindafjord og
Randaberg eier de resterende 60,76%.

Formål
Utfører bokettersyn for eierkommunene etter oppsatte planer.
Om selskapet
Selskapet som ble stiftet i 2007, og har 6 ansatte.
Styringsform og styringsorganer
Selskapet har et styre bestående av 9 styremedlemmer, hvor alle kommunene er
representert. Utsira representeres av Haugesund.
Styrets medlemmer
Michael Kolbeinsen (leder)
Frode Thorseth
Roy Ove Kvernenes
Arnfinn Gundersen
Ove Eidsheim/ Inger Olaug Sandvik
Karen Elise W Andersen
Peder Olav Lura
Lindy Haram
Godtgjørelse:
Ingen.
Økonomi
Haugesund kommune har betalt inn kr 1 281 780 i 2013 basert på arbeidsgivere. Totalt har
eierkommunene betalt inn kr 3 266 514.
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Eierskapsposisjon i andre selskaper mv:

Friluftsrådet Vest
Friluftsrådet Vest er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner på Haugalandet og i
Sunnhordland. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt. Kommunene er medlemmer og betaler
inn en årlig kontingent som for 2013 er på ca 13 kroner per innbygger i kommunen.
Friluftsrådet Vest arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder,
informasjon om friluftsliv, arrangerer kurs og gir råd plansaker. Virksomheten finansieres
gjennom kontingent fra medlemskommunene, samt med støtte fra stat, fylkeskommune og
private sponsorer. Rådet forvalter og drifter i dag rundt 90 offentlige friluftsområder spredt
rundt i hele sin region.
Interkommunalt utvalg for idrettssektoren
Det er Haugesund, Tysvær, Bokn, Karmøy, Sveio og Vindafjord som utgjør det
interkommunale samarbeidet på idrettssektoren. Dette samarbeidet har medført at flere
kommuner har fått finansiert flere idrettsanlegg.
Karmsund Folkemuseum
Karmsund Folkemuseum er en del av Haugalandmuseene. Alle er ansatt i
Haugalandmuseene AS, med egen konservator og daglig leder. Utstillingene foregår i
lokalene i Skåregaten 142, Dokken, Ørpetveit-museumsgård. De eier og disponerer Tonjer
Fyrstasjon og Hasselgaten 31 som er gamle Haugeverven ved Dokken. Haugesund
kommune er vertskommune. Driften finansieres mellom; kommune, fylkeskommune og stat.
Årlig tilskudd fra Haugesund kommune er på kr 1 400 000. Statlige og fylkeskommunale
bidrag er på kr 5 000 000 fra hver.
Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet
Innkjøpssamarbeidet omfatter 9 kommuner på Haugalandet og har samarbeid om ca. 50
rammeavtaler.
Nord Rogaland/ Sunnhordland IUA (oljevernet)
Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning for regionen Nord-Rogaland/
Sunnhordland er etablert i samsvar med Lov om forurensning. Deltakerkommunene er:
Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Suldal, Sveio, Tysnes,
Tysvær, Utsira og Vindafjord. Haugesund kommune er vertskommune for beredskapen mot
akutt forurensning på land og sjø.
Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Medlemmene er 8 kommuner i Sunnhordland. Representantene i rådet er ordførere og
rådmenn fra kommunene. Rådets oppgave er å jobbe med å ivareta samarbeid mellom
kommunene og regionens interesser både nasjonalt og i forhold til nabokommuner.
Haugesund kommune har observatør status i samarbeidsrådet.
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Stiftelsen Haugesjøen
Stiftelsen driver med yrkesmessig attføring, sosial og kulturell virksomhet uten økonomisk
utbytte gjennom aktivisering av ungdom. Stiftelsen har 6 ansatte og ble stiftet i 1981. Styret
består av 5 medlemmer. I 2013 hadde stiftelsen driftsinntekter på kr 2,8 mill. og et resultat før
skatt på – kr 99 000. Stiftelsen har en egenkapital på kr 858 000 som utgjør 51,80 %.
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Legater og stiftelser
Legatets (stifelsens, gavefondets)

Isak og Anna Nymanns legat 1987
Johan Thorsens legat til fordel for forulykkede
sjømenns etterlatte
Johan Thorsen og Hustrus legat for eldre ugifte
kvinner. 1907
Jubileumslegatet av 1916 for H.J. Kyvig og
hustrus legat 1917
Anna og Olaf Fostenæs legat
Erik Kongshavn jr.s legat 1917
Louise Stolt‐Nielsens legat
Erich Lindøe og hustrus legat for syke og
trengende i Hgsd 1917
H.M Wrangell og hustrus legat 1919
Kristine og Steffen Stålesens legat 1919
Jenny og Olav Østensjø's legat for sjømenn og
fiskere bosatt i Haugesund
R.G. Haglands legat 1927
Anna Knutsen, f. Fostenes' fond til utsmykning
av Haugesund, opprettet 11/1‐1969
Avholdslaget "Haugar"s legat
Frk. Elisabeth Knutsens legat for videregående
utdannelse av evnerik ungdom i Hgsd. 1943
A/S Haugesunds Sjøforsikringsselskap
stipendiefond for rektor og lærere ved
Vardafjell v.g.skole
H.Brummenæs og B.Torgersens legat til fordel
for enker eller gamle ubemidlde av
handelstanden
H.Brummenæs og B.Torgersens legat til fordel
for sjømenns enker eller gamle ubemidlede
sjømenn
H.Brummenæs og B. Torgersens legat til fordel
for gamle og syke innen Haugesunds menighet
H.Brummenæs og B.Torgersens legat til fordel
for unge evnerike som ønsker å utdanne seg
videre i fortrinnsvis praktiske fag
Kr. Høegh Hervigs legat
Emil og Gudrun Gabrielsens legat til hjelp og
utdannlese av blinde
Frk. Samuline Lyngholms legat for blinde i Hgsd.
Pensjonist‐Sevice, Transport‐ Trygghetsfond
Eierskapsmelding Haugesund kommune

Kontantbeholdning Obligasjoner
og bankinnskudd.
Avvikl. 2014
322 616

6 000

Derav
urørlig
kapital
319 940

695 119

676 220

117 808

108 788

56 865
53 005
629 150
141 624

60 000
‐
‐

45 976
65 774
539 182
139 209

557 315
401 318
663 143

‐
‐
‐

466 771
171 917
647 348

213 425
1 457 315

‐

175 550
1 345 145

22 428
951 197

‐

11 785
940 782

425 872

‐

393 088

500 486

‐

463 394

426 228

50 000

464 241

419 614

50 500

460 165

465 741

453 183

256 046
127 606

208 142
127 606

277 837
528 721

‐

70 553
442 676
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Christian Haaland A/S Fond til fremme av trivsel
og miljø for de eldre i Haugesund
Elisabeth og Knut Knutsen OAS stipendiefond
Sum

3 220 563
408 798
13 339 840

3 213 615
6 000
172 500

353 922
12 304 972

Borettslag mv.
Andelslag/borettsleiligheter etc.
Lysskar foreldrebarnehage BA – 20/4000
Studentersamfundets hus A/L – 10/1000
Studenthjemmet i Bergen – 3/30000
Studentbyen på Sogn – 5/40000
Studentbyen på Sogn – 5/40000
Studentbyen Natland/Fantoft – 10/80000
A/L Blokkbbebygg. Valhallgt. 7
Bjørgene BRL 1 – Haubo, Austmannavn. 9d
Bjørgene BRL 1 – Haubo, Austmannavn. 9a – 9c
Bjørgene BRL 1 – Haubo, Austmannavn. 7c
Bjørgene BRL 2 – Haubo, Diktervn. 15a
Bjørgene BRL 2 – Haubo, Diktervn. 15b
Bjørgene BRL 3 – Haubo, Diktervn. 13b
Bjørgene BRL 3 – Austmannavn. 6a
Bjørgene BRL 3 – Austmannavn. 4b
Bjørgene BRL 3 – Austmannavn. 5d
Bjørgvinsgt. BRL – Haubo, 48/5,8,9,19,29
Brake BRL – Haubo, Gaupevn. 3
Brake BRL – Haubo, Gaupevn. 5
Brake BRL – Haubo, Gaupevn. 7
Brake BRL – Haubo, Hjortestien 32
Fjellheim BRL – v/Uno, Fjellvn. 25
Hemmingstad BRL – Haubo, Frøyasv. 4a
Hemmingstad BRL – Haubo, Frøyasv. 4
Hemmingstad BRL – Haubo, Frøyasv. 6c
Hemmingstad BRL – Haubo, 12/ 5,25,41,167
Hemmingstad BRL – Haubo, 4b
Myrull BRL – Haubo, 47/51,52,55,57,61,63
Myrull BRL – Haubo, Ulvestien 44
Myrull BRL – Haubo, Ulvestien 44
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 2a
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 2b
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 3b
Presthaug BRL 1 – Haubo, Presthaugvn. 3c
Presthaug BRL 2 – Haubo, Presthaugvn. 4d
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 65b
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 65c
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 69a
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, Haakonsvn. 67b
Ramsdalen BRL 1 – Haubo, 16/101,45
Ramsdalen BRL 2 – Haubo, Haakonsvn. 71a
Ramsdalen BRL 2 – Haubo, Haakonsvn. 73a
Eierskapsmelding Haugesund kommune

Bokf. verdi i (kr):
80.000,1,3,1,1,1,2.800,131.800,185.372,236.650,200.050,272.900,243.650,202.550,207.550,13.100,879.500,208.650,172.300,303.250,201.800,29.000,19.772,415.350,247.550,638.780,69.168,726.750,201.900,178.225,200.000,271.650,17.149,302.300,31.600,40.700,211.800,23.374,256.650,198.070,87.220,38.706,Side 102

Rossabø BRL – Haubo, Kopervikgt. 23
Røsslyng BRL – Haubo, Harestien 16
Røsslyng BRL – Haubo, Bjørnevn. 2-6-3
Steinsnes BRL – Haubo, Brekkene 2
Vardafjellet BRL – v/Uno, Fjellvn. 33
Bjørgene BRS – 48 alders-/tr.leiligh., Olav Aukrustgt. 48
Ginavn. BRL – 8 alders-/trygdeleiligheter, Ginavn. 24, 26
Saltveit Ødeg. BRL – 8 leiligh. 20/1,55,56,59,60,64,69,72
Saltveit Ødegården BRL – PUH-leilighet 20/16
Saltveit Ødegården BRL – Saltveitvn. 12b
Søre Skeisvann BRL – Stordgt. 10a
Søre Skeisvann BRL – Stordgt. 8d
Søre Skeisvann BRL – Stordgt. 10b
Flyktningeenheten – Haubo, 12 forskjellige BRL
Flyktningeenheten – ¼ gnr 35/1000, Skudenesgt.33
SUM ANDLSLAG/BORETTSLEILIGHETER ETC:
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11.591,195.350,259.000,162.650,13.650,960.000,117.500,394.000,151.850,175.000,19.146,246.550,250.000,2.859.750,231.212,13.794.892,-
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