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Det er viktige verdier, interesser og samfunnsfunksjoner som blir
forvaltet i kommunale selskap og foretak.
Målsetting med eierskapsmeldingen er å drøfte kommunen sine
ulike motiv for å opprette eller delta i selskap.
Videre å få på plass prinsipp og retningslinjer for kommunen sin
eierstyring, rammer for utøvelse av eierskap i forskjellige
selskapsformer, samt regler og prosedyrer for politisk og
administrativ oppfølging av selskapene.
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1. Innledning
Kommunelovens kap. 12 med forskrifter pålegger kommunene å føre kontroll med forvaltningen av
kommunenes eierinteresser i selskaper.
En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et eget
rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27.
En eierskapsmelding vil bidra til å gi oversikt over kommunens samlede virksomhet. Det vil gi de
folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike
selskapsformene. Det vil også bidra til økt åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede
kommunale virksomhet. Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede
styringssignaler til selskapsstyrene, f.eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, etikk osv.
Eierskapsmeldingens tre hovedpunkter:
 Politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene
 Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid med selskapene
 Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene
For å forvalte kommunens verdier på en best mulig måte, må kommunen ha en overordnet strategi.
Eier bør avklare sitt ståsted overfor de ulike selskaper og definere sine forventninger. Utøvelsen av
eierskapet har direkte konsekvenser for selskapenes disposisjoner og forventninger. Hvis eier ikke stiller
krav og ikke har definert målsettinger for sitt eierskap, vil virksomhetene ha tilsvarende diffuse
målsettinger.
Selskapets styre og administrasjon skal legge opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre
ramme som er trukket opp av eier. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien. Innenfor denne skal
selskapet ha betydelig grad av spillerom. Det mest fundamentale eierspørsmål er hvorvidt kommunen
(fortsatt) skal være eier. Dersom kommunen bestemmer seg for å være eier, må strategien for eierskapet
konkretiseres. Dette gjøres i form av eierstrategier for det enkelte selskap.
Det har over en del år vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-Norge. Når kommuner i økende
grad benytter utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det at den
politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.
Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede verdier og
har direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og deres markedsposisjon. Samtidig vil et
aktivt eierskap gi viktige signaleffekter overfor omverden og styrke kommunens omdømme.
 Grane kommune skal være en engasjert og interessert eier / deltaker i selskaper og
organisasjoner. Målet for selskapsorganisering og deltakelse må være å oppnå kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon, bedre kvalitet på tjenester og bedre ansvars- og oppgavefordeling i
kommunen.
 Evt. avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til avkastning på innskutt
kapital.
 Grane kommune forventer at de ulike styrer på uavhengig grunnlag har en aktiv rolle med hensyn
til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon.
 Grane kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling og
representantskap.
 Kommunestyret forutsetter at eierrepresentantene gjennomfører forhåndsdrøftinger i viktige
saker og rask tilbakemelding til eierkommunene.
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2. Prinsipper og strategier for Grane kommunes eierskap (eierskapspolitikk)

Prinsipper for godt eierskap:
Et godt eierskap forutsetter at kommunen:


Har en overordnet eierskapspolitikk og etablerer eierstrategier for ulike typer selskaper




Stille krav til seg selv som eier




Åpenhet, forutsigbarhet, langsiktighet, klare mål

Stille krav til selskapene




Viktig å skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategier

Generelle og selskapsspesifikke krav

Etablere gode kjøreregler


Rutiner for god og tillitsfylt kontakt mellom selskapene og eiere

Åpenhet:
Åpenhet er viktig for kommunens omdømme. Kommunen har alt å vinne på å framstå som åpen, ryddig
og forutsigbar. Kravene til åpenhet følger i stor grad også av offentlighetsloven.
Det er grunn til å tro at åpenhet vil bidra til både større interesse for den kommunale virksomheten, mer
informert debatt og til disiplinering av aktørene, slik at prosesser blir ryddige og oversiktlige.
Forutsigbarhet:
Åpenhet medfører større krav til forutsigbarhet fra eier. Dette vil i sin tur medføre økt profesjonalitet i
dialogen mellom eier og selskap. Dette bedrer muligheten for etablering av langsiktige strategier for
selskapene, og dermed mer effektiv drift. Dette vil også være i innbyggernes interesse.
KS har utarbeidet 19 anbefalinger innenfor følgende emner om eierstyring, selskapsledelse og kontroll :
1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte
2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter
4. Vurderinger og valg av selskapsform
5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet
6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
7. Sammensetning og funksjon til eierorgan
8. Gjennomføring av eiermøter
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor
10. Valgkomite for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper
11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene
12. Styresammensetning i konsernmodell
13. Oppnevnelse av vararepresentanter
14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene
15. Kjønnsrepresentasjon i styrene
16. Godtgjøring og registrering av styreverv
17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter
18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer
19. Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak
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Strategier og retningslinjer for eierskap
1)





Oppdatert og revidert eierskapsmelding
Et aktivt eierskap og eierstyring er noe kommunen må utvikle over tid gjennom
prosesser som involverer politikerne og hvor erfaringene brukes til stadig å forbedre
eierstyringen. Dette tilsier at kommunestyret jevnlig bør gjennomgå og eventuelt
revidere eierskapsmeldingen:
Det skal foretas årlig oppdatering av faktaopplysninger.
Kommunens eierskapsmelding skal revideres hver kommunestyreperiode (hvert 4. år)

2)





Det skal være åpenhet om kommunens eierskap
Meroffentlighet og tilrettelegging for innsyn skal være et prinsipp.
Det skal være åpenhet om kommunens valg av styremedlemmer.
Det skal være åpenhet om godtgjørelse til styret.
Alle folkevalgte og ledere som påtar seg styreverv skal registrere vervene på
www.styrevervregisteret.no

3)

I selskaper hvor kommunen har et eierskap, skal selskapet være bevisst sitt
samfunnsansvar, herunder bl.a. ta miljøhensyn, sosiale hensyn og utvise høy
etisk standard i alle sammenhenger
Kommunen som eier skal medvirke til at selskapene utarbeider og jevnlig reviderer
systemer for miljøstyring og etiske retningslinjer for selskapsdriften og rapporterer i
forhold til disse.



4)




5)




Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen
Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen skal selskapet ha klare mål og
strategier for sin virksomhet.
Formålsangivelsen i vedtekter/selskapsavtale bør revideres med jevne mellomrom for
å se om det er behov for endringer.
Kommunen bør fremme sine eierinteresser gjennom virksomhetens overordnede
organer som generalforsamling, representantskap, årsmøte osv.
Normalt oppnevnes politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i selskapets
overordnede eierorgan.
Politisk vedtatte eierstrategier binder kommunens representanter i disse overordnede
organene.

6) Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med
kommunens eierinteresser
 Kontrollutvalget skal minst en gang pr. valgperiode utarbeide en plan for
selskapskontroll som kommunestyret vedtar.


Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret når planlagte selskapskontroller er
gjennomført.
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7) Eierne skal likebehandles og gis tilfredsstillende informasjon fra selskapet
 Selskapet skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling,
saksdokumentene bør være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som
behandles.


I aksjeselskaper bør det vedtektsføres at innkalling og saksdokumenter til
generalforsamlingen sendes minst fire uker før generalforsamlingen. Ellers følges
aksjelovens bestemmelser om innkalling senest en uke før møtet skal holdes.



For interkommunale selskaper skal innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte sendes minst fire uker før møtet skal holdes, i tråd med IKS-loven.



Forankring: Mottatte sakspapirer til generalforsamlinger og representantskapsmøter refereres i møter i formannskap og eventuelt kommunestyre. Slik gis
kommunens politiske organer mulighet til eventuelt å vedta føringer/instrukser for
kommunens eierrepresentanter(er).



Rapportering: Når generalforsamling og representantskap er avholdt, framlegges
protokoll fra møtet som referatsak i kommunestyret. Slik gis kommunestyret en
fortløpende informasjon om selskapets utvikling.

8) Styresammensetningen skal være kjennetegnet av komplementær kompetanse,
egenskaper og kapasitet ut fra selskapets egenart
 Styreverv i et aksjeselskap eller interkommunale selskap er et personlig verv og
ansvar hvor man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre
interessenter, men ivaretar selskapets interesser på best mulig måte sammen med
resten av styret ut fra selskapets formål og i tråd med styring fra eierorganet.


Ved valg av styre til aksjeselskaper og interkommunale selskaper bør det så langt
som mulig vedtektsføres bruk av valgkomite med mandat å sikre sammensetning av
styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. I
selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile
eierandel. Valgperioden kan vedtektsfestes, men bør likevel være fleksibel i forhold
til eiers behov for kompetanse. Valgkomiteens innstilling til eierorganet bør
begrunnes.



Eier står fritt til å endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden.



Styret skal fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på
klar intern ansvars- og oppgavefordeling, samt jevnlig vurdere egen kompetanse og
eventuelt gjennomføre kompetansehevende tiltak for styrets medlemmer etter
behov.



Der det utpekes vara til styret, bør ordningen med numerisk vara benyttes for å
sikre kontinuitet og kompetanse i styret. Første vara til styret kan inviteres som
observatør til styremøtene for best mulig sikre kompetanse og kontinuitet.
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I tråd med forvaltningslovens § 6 skal ingen folkevalgte eller kommunalt ansatte håndtere saker
i kommunen som gjelder selskap der de selv er styremedlem (inhabilitet). Dette gjelder så langt
som mulig også der selskapene er fullt ut offentlig eide. Rådmannen bør ikke være styremedlem
i selskaper der kommunen er eier, ettersom dette påvirker habiliteten for administrasjonens
behandling av saker over samme selskap.



Konsekvensene av mulig inhabilitet, blant annet ved behandling av budsjett, må vurderes
særskilt før eventuelt andre ansatte eller folkevalgte velges til styremedlemmer. Selv om en
folkevalgt ikke er inhabil etter bestemmelsene i § 6 første ledd bokstav e) til å delta ved
behandlingen av budsjettet, kan det likevel være snakk om inhabilitet etter bestemmelsen i § 6
annet ledd, dersom det foreligger såkalte ”særegne forhold”. Inhabilitetsspørsmålet må derfor
vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
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3. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter
Selskapsformene som kan benyttes kan illustreres slik :

Finansielt motivert:
Selskaper hvor motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er store muligheter for solid økonomisk
avkastning og økonomisk utbytte av innskutt kapital. Det er samtidig selskaper med sterk begrensning av
kommunens direkte økonomisk risiko.

Politisk / samfunnsmessig motivert
Selskapsdannelser der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategiske valg om å posisjonere
kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting el. ligger som begrunnelser for denne
kategorien.

Grad av politisk styring ved ulike selskapsformer:
Etat, KF, Verts-/samarbeidskommune

Sterk politisk styring og kontroll

Samarbeid§27/samkommune

IKS, AS, Samvirkeforetak,Stiftelser

Liten politisk innflytelse og kontroll
(Uavhengig organisasjon)
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Grane kommune har i all hovedsak lagt til grunn politisk/samfunnsmessig eierskap i de selskapene vi er
involvert i. Selskapene generer med noen få unntak i liten grad økonomisk utbytte til kommunen.
En utfordring kan være at det ved etableringen av selskaper kan synes å være hensiktsmessig med et
politisk/samfunnsmessig eierskap og engasjement fra kommunens side, mens det over tid og etter den
første etableringsfasen gjerne blir mindre tydelig at kommunalt eierskap er hensiktsmessig og hvor
eierskapet dermed etter hvert i liten grad kan utøves aktivt eller med klart politisk formål. Dette bør en ta
med i vurderingen når en skal ta stilling til potensielle nye eierskap.

Valg av eierskapsform har ofte sammenheng med hvilken type eierskap en definerer det konkrete selskap
under. I det følgende er kort skissert ulike eierskapsformer.

3.1. Aksjeselskaper (AS)
Begrenset ansvar for deltakerne
Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere eiere. Denne selskapsformen kan derfor
være tjenlig dersom en ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og
juridiske personer, skal være eiere. Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på kr. 30.000,-, og må til
enhver tid ha forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskaps-formen er at deltakerne ikke er
ansvarlig for selskapets forpliktelser, med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen side rår ikke
eierne fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker aksjeeierne å trekke midler ut av selskapet, må
dette skje etter nærmere regler i aksjeloven for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller
oppløsning av selskapet. Eierforholdende i et aksjeselskap kan endres ved kjøp og salg av aksjer, eller ved
forhøyelse av aksjekapitalen.
Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen
Gjennom generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre
generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av
selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret.
Styret samlet er øverste forvaltningsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder
Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av
selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og innenfor rammen av lovgivningen og
selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder
står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og
pålegg styret har gitt.

3.2. Samvirkeselskap/andelslag (BA)
Deltakernes ansvar for selskapet er begrenset til innskuddet i selskapet akkurat som i et aksjeselskap.
Selskapsformen er ikke detaljregulert i noen spesiallov. Stifterne har en viss frihet i utformingen av
vedtektene. Det er ingen krav til minimumskapital ved etableringen. Stifterne kan bestemme hvilken
kapital som er nødvendig. Full regnskaps- og revisjonsplikt inntrer først ved omsetning over 5 mill. kr.
Utbytte skal fordeles i forhold til deltakernes bruk av selskapet (ikke i forhold til kapitalinnskuddet som i
et aksjeselskap). Ved avstemninger har hver deltaker en stemme (mens hver aksje her en stemme i et
aksjeselskap).
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3.3. Interkommunalt selskap (IKS)
Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som interkommunalt
selskap (IKS). Deltakere i IKS kan være kommuner, fylkeskommuner og andre IKS. Interkommunale
selskaper er egne rettsubjekter som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene.
Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser.
Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og
deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom
representantskapet treffe vedtak som binder styret, og kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Lovens
bestemmelser medfører at deltakerkommunene har en større innflytelse over styringen av selskapet enn
det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap.

3.4. Kommunalt foretak (KF)
Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt, og har ingen økonomisk selvstendighet.
Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av
kommunale oppgaver. Organiseringen benyttes som regel når både forretningsmessige og
samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Organiseringen er i hovedsak tatt i bruk i større kommuner.
Eksempler kan være drift av vannverk, drift av kommunal bygningsmasse, vaktmestertjenester eller
lignende. De enkelte tjenesteenheter i kommunen bestiller da tjenester av det kommunale foretaket etter
behov.
Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Lederen har ikke rapporteringsplikt til rådmannen, og er
ikke underlagt han/henne, men rådmannen har uttalelsesrett før saker behandles i styret eller eventuelt i
kommunestyret.
Det kommunale budsjettet setter rammene for foretakets virksomhet, og styret er bundet av budsjettet.

3.5. Stiftelse
Etablering av stiftelser skal skje i medhold av Lov om stiftelser av 15.06.2001 nr. 59. En stiftelse kan være
en alminnelig stiftelse eller en næringsstiftelse. En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt for
å fremme et nærmere fastsatt formål. Stiftelser anvendes ofte ved virksomhet av ikke-økonomisk
karakter, spesielt med et sosialt eller kulturelt formål.
Kommuner kan alene eller sammen med andre opprette stiftelser. Stiftelser er egne rettssubjekter, men
har ingen eiere (”stiftelsen eier seg selv”). Kommunen har derfor ingen styringsrett over stiftelser, og kan
ikke hente ut midler fra stiftelser. Eierne står ikke fritt til å løse opp stiftelsen, og det er ingen egnet
organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de
verdier som er knyttet til virksomheten.
Stiftelsen ledes av et styre.

3.6. Interkommunalt samarbeid
Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27
Kommunelovens § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og /eller fylkeskommuner når
samarbeidet er organisert med eget styre. Et samarbeid etter kommunelovens § 27 er lite regulert i loven,
og det er i stor grad opp til kommunene hvordan de vil organisere det. Hovedkjennetegnet på et slikt
interkommunalt samarbeid, er at det opprettes et felles styre for å forvalte felles oppgaver.
Etableringen av et interkommunalt styre etter kommunelovens § 27 innebærer en atskillig løsere form for
organisering enn det interkommunale selskapet, som reguleres av bestemmelsen i IKS-loven.
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Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b og § 28 c
Det er innført en generalbestemmelse i kommunelovens § 28 a som gir en generell hjemmel for å legge
lovpålagte oppgaver som kommunen har ansvaret for til et vertskommunesamarbeid. Dette
vertskommunesamarbeidet har to varianter:
 administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28 b)
 vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd (§ 28 c)
Loven legger til grunn to varianter, avhengig om kommunen vurderer om samarbeidsområdet er av
prinsipiell betydning eller ei. Der kommunen vurderer at et samarbeidsområde er av prinsipiell betydning,
skal modellen med en felles folkevalgt nemnd benyttes (§ 28 c). Denne nemnda har da ansvar for at
oppgavene blir løst innenfor rammene av delegeringen fra deltakerkommunene, regulert gjennom en
avtale.
Et vertskommunesamarbeid vil ikke være et selvstendig rettssubjekt, men være forankret i en avtale som
må vedtas av kommunestyret selv.
Annet interkommunalt samarbeid
Kommunen inngår i en rekke sammenhenger i ulike former for samarbeid med andre kommuner, uten at
slikt samarbeid nødvendigvis er tydelig hjemlet i lovverket. Det kan eksempelvis være et politisk rettet
samarbeid (regionalt eller på annet vis) eller det kan være rene samarbeidsavtaler med andre kommuner
og eventuelt andre offentlige virksomheter hvor en har intensjoner om forbedret
samarbeid/kompetanseutvikling eller lignende. Slikt samarbeid kan også være rettet mot å løse konkrete
oppgaver i fellesskap, med en kostnadsdeling mellom de berørte kommunene.
Slike mindre definerte samarbeid kan også innebære et medeierskap til konkrete verdier.
Eierskapsmeldingen bør derfor gi oversikt over slikt samarbeid. En slik oversikt over samarbeidet vil gi økt
åpenhet og muligheter for innsyn, samt at det vil kunne styrke kommunens styring i slikt samarbeid.
I tillegg til de interkommunale samarbeidsformene som er nevnt ovenfor, er det i dag på forsøksbasis også
mulig for flere kommuner om å etablere samarbeid i form av en samkommune.

3.7. Organisasjoner/foreninger
Grane kommune er også medlem i foreninger/organisasjoner gjennom å betale medlemskap. Slike
medlemskap er typisk ment å bidra til at kommunens interesser innenfor en rekke områder ivaretas best
mulig.
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4. Oversikt over kommunalt eierskap og interesser
Navn

Eier %

Ant.
aksjer

Aksjeselskap - Interkommunalt deleid
HAG Vekst AS
25,93 %
Helgeland Industrier AS
3,47 %
Helgeland Kraft AS
2,46 %

Aksjekapital

Årlig
tilskudd

Repr.

35
28
7392

35.000,00
28.000,00
7.392.000,00

233.000,00
-

2,79 %

250

12,00 %

24

50.000,00
1.000,00
12.000,00

108.000,00
15.000,00

Aksjeselskap med offentlige og private eiere
Grane Næringsutvikling AS
50,43 %
58

304.500,00

-

Helgeland Reiseliv AS
Kommunekraft AS
Vefsnlaks AS

Helgeland Veiutvikling AS
Nordnorsk Reiseliv AS
Ságat Samisk avis AS
Sentrum Næringshage AS
Norgesvinduet Svenningdal
AS

Interkommunale selskap IKS
KomRev Trøndelag IKS
SHMIL

4,99 %

50

0,58 %
-

10
36
-

50.000,00
6.000,00
500,00
49.248,00
-

-

-

12.000,00

447.000,00

60.000,00

-

3,96 %

Vefsna Regionalpark

-

-

-

300.000,00

Selskap med begrenset ansvar
Grane Samfunnshus AL

-

-

5.500,00

25.000,00

Trofors Borettslag I
Trofors Borettslag II

- 3 and
-

360.400,00
400.541,00

-

Regler
Merknader

1 repr.
1 repr.
1 vara.
1 vara.

Aksjeloven
Aksjeloven
Aksjeloven

3 repr.
3 vara.
1 repr.
1 repr.
1 vara.

Aksjeloven

Aksjeloven
Aksjeloven
Aksjeloven

Aksjeloven
Aksjeloven
Aksjeloven
Aksjeloven
Aksjeloven

1 repr. KL. §271 vara. selskap
1 repr.
1 vara.
- KL. §27selskap

6 repr. Samv.loven
6 vara.
- Samv.loven
- Samv.loven
(+Borettslagslov)

Stiftelser
Falstadsenteret
Nordland
Nasjonalparksenter
Helgeland Museum

-

-

-

-

2 repr.
1 repr.
1 vara.

-

-

-

-

1 repr.
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Navn

Interesseorganisasjoner
Jernbaneforum Nord
KLP
Kommunalbanken
Statkraft AS

Eier %

Ant.
aksjer

-

Aksjekapital

-

Årlig
tilskudd

Repr.

Regler
Merknader

-

-

-

Medlemsorganisasjoner som ikke er stiftinger, as, iks o.l.
KS
LVK
RKK
USS
-

-

143.000,00
24.000,00
159.000,00
34.000,00

-

Interkommunale styrer med forvaltningsoppgaver
Børgefjell Nasjonalpark
-

-

-

Helgeland Friluftsråd

-

-

-

34.000,00

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
Lomsdal/Visten Nasjonalpark

-

-

-

55.800,00

-

-

-

-

PPT Vefsn

-

-

-

-

Vefsn Bygdeboknemnd

-

-

-

305.000,00

1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.

Interkommunale - Andre ordninger av idealistisk / politisk karakter - Annet
Kirkelig Fellesråd
Midt-Scandia

-

-

-

8.200,00

Sagavegen

-

-

-

5.000,00

Tosenvegnemnda

-

-

-

-

1 repr. Med H.dal
1 vara. og Hemnes
1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.
1 repr.
1 vara.
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Representanter / Vararepresentanter
Repr.
Bjørn Ivar Lamo
Raymond Fagerli
Are Halse
John Kvandal
Siri Stabbforsmo
Bjørg Thuseth
Oskar Nilssen
Svein Tverå
Torbjørn Bogfjelldal
Kjell Arne Bekkevold
Mailyn Elvetun
Heidi Skar
Lyder Sund
Bjørn Ivar Lamo
Ordfører (bedr.saml.)
Ordfører (Årsmøte)
Bjørn Ivar Lamo
Kolbjørn Eriksen

Vara
Beate-Aimee Kroken
Anbjørn Brennhaug
Britt Aune Olsen
Raymond Fagerli
Hans Bordevich
Annløv Tuven
Wenche Halland
Laila Tuven
Ellen Schjølberg
Anbjørn Brennhaug
Ingrid Fagerli
Britt Aune Olsen (styret)
Monica Hoff

Kirkelig Fellesråd
Kommunekraft AS
KomRev Trøndelag IKS
KS Nordland
Lomsdal/Visten Nasjonalpark
LVK
Nordland Nasjonalparksenter
Nordnorsk Reiseliv AS
Norgesvinduet Svenningdal AS
Midt-Scandia - Årsmøte
PPT Vefsn - Styret
RKK
Ságat Samisk avis AS
Sagavegen - Årsmøte
Sentrum Næringshage AS
SHMIL IKS (repr.skap)
Tosenvegnemnda

Bjørn Ivar Lamo
Tor Stabbforsmo
Britt Aune Olsen
Ordfører
Ordfører
Britt Aune Olsen
Torhild Lamo
Lyder Sund
Jan Otto Fiplingdal
Bjørn Ivar Lamo
Britt Aune Olsen
Ordfører
Bjørn Ivar Lamo

Britt Aune Olsen
Raymond Fagerli
Janne Haustreis
Varaordfører
Varaordfører
Tor Stabbforsmo
Bjørn Ivar Lamo
Raymond Fagerli
Beate-Aimee Kroken
Tor Stabbforsmo
Varaordfører
Anbjørn Brennhaug

Trofors Borettslag

-

-

Trofors Borettslag II
USS
Vefsn Bygdeboknemnd
Vefsnlaks AS

Kolbjørn Eriksen
Bjørn Ivar Lamo (generalf.)

Einar Jakobsen
Anita Mellingen (styret)

Børgefjell Nasjonalpark
Falstadsenteret
Grane Næringsutvikling AS

Grane Samfunnshus AL

HAG Vekst AS
Helgeland Friluftsråd
Helgeland Industrier AS - HIAS
Helgeland Kraft AS
Helgeland Museum
Helgeland Reiseliv AS
Helgeland Veiutvikling AS
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
Indre Helgeland Regionråd
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5. Detaljer om selskaper som Grane kommune har eierinteresser i og som er
registrert i styreregisteret i Brønnøysundregistrene:

Navn/foretaksnavn:

HAG VEKST AS

Hag Vekst tilrettelegger individuelle arbeidsrettede tiltak som gir grunnlag for personlig og faglig vekst for
mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid.

Organisasjonsnummer:

986 471 650

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Industriveien 1
8680 TROFORS

Postadresse:

Industriveien 1
8680 TROFORS

Kommune:

GRANE

Internettadresse:

www.hagvekst.no

Stiftelsesdato:

05.01.2004

Daglig leder:

Åge Bernt Stabbforsmo

Vedtektsfestet formål:

Salg av tjenester innen utprøvingsarbeid av yrkeshemmede,
produksjon og salg av brensel og trevareprodukter, samt annen
virksomhet som naturlig faller inn under disse felt.

Styrets leder:

Lyder Sund
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Navn/foretaksnavn:

HELGELAND INDUSTRIER AS

Helgeland Industrier AS er en moderne kompetanse- og industribedrift. Om lag 400 personer har sitt
daglige virke i HIAS konsernet. HIAS er en stor leverandør av tjenester til offentlig og privat næringsliv.
Blant annet institusjonsvaskeri, mekanisk verksted, catering, egne kurs- og selskapslokaler,
snekkerverksted, reklameavdeling og vedsentraler. Bedriften leverer også tjenester til oljevirksomheten
utenfor Helgelandskysten.
Helgeland Industrier AS ble stiftet i 1975. Eierne til bedriften er Nordland fylkeskommune og 11
Helgelandskommuner. Privat næringsliv eier også en mindre del av aksjene.

Organisasjonsnummer:

919 892 722

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Ytterøra 9
8656 MOSJØEN

Postadresse:

Postboks 332
8651 MOSJØEN

Kommune:

VEFSN

Internettadresse:

www.helgeland-industrier.no

Stiftelsesdato:

02.12.1975

Daglig leder:

Sven Thure Øberg

Vedtektsfestet formål:

Gjennom forretningsmessig virksomhet med produksjon og salg av
varer og tjenester å drive yrkesmessig attføring av yrkedshemmede.

Styrets leder:

Anne Hermine Severinsen

Nestleder:

Siv Helen Nilssen Sigerstad
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Navn/foretaksnavn:

HELGELAND KRAFT AS

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Det selges strøm til
husholdninger og bedrifter i hele landet.
Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland som i perioden 2000-2014 kunne hente ut et utbytte
på 1,6 milliarder kroner.

Organisasjonsnummer:

844 011 342

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Industrivegen 7
8657 MOSJØEN

Postadresse:

Postboks 702
8654 MOSJØEN

Kommune:

VEFSN

Internettadresse:

www.helgelandskraft.no

Stiftelsesdato:

13.08.1946

Daglig leder:

Ove Arnstein Brattbakk

Vedtektsfestet formål:

Produserere miljøvennlig energi, å omsette energi, å overføre energi
og å drive annen virksomhet med naturlig tilknytning, herunder eie
andeler i selskaper som driver forannevnte virksomhet.

Styrets leder:

Tom Edvard Eilertsen

Nestleder:

Inger Margrethe Robertsen
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Navn/foretaksnavn:

HELGELAND REISELIV AS

Helgeland Reiseliv er et felles destinasjonsselskap for hele Helgeland med formål om å utvikle og
markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål.
Helgeland Reiseliv skal gjennom samarbeid med andre aktører øke bevisstheten omkring «Helgeland»
som merkevare. I tillegg til informasjon omkring tilbud, severdigheter og opplevelser, arbeides det med å
legge til rette for produktutvikling, nyskaping og vekst hos reiselivsaktørene.

Organisasjonsnummer:

997 877 047

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

c/o Rådhuset
8770 TRÆNA

Postadresse:

Postboks 1325
8602 MO I RANA

Kommune:

TRÆNA

Internettadresse:

www.VisitHelgeland.com

Stiftelsesdato:

20.12.2011

Daglig leder:

Torbjørn Tråslett

Vedtektsfestet formål:

Utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og
derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og
lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse.

Styrets leder:

Svein Arne Brygfjeld

Nestleder:

Sverre Haakon Løvold Strand
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Navn/foretaksnavn:

KOMMUNEKRAFT AS

Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle kraft på vegne av aksjonærkommunene
til best mulige kommersielle betingelser i markedet. Kommunekraft AS eies av 129 kommuner og
9 fylkeskommuner og Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Bakgrunnen for opprettelsen av
selskapet var at kommunene og fylkeskommunene anså det nødvendig å få etablert et miljø hvor
kommunene og fylkeskommunene kan innhente råd og veiledning som ikke selv har egeninteresse i de
avtaler som blir inngått.

Organisasjonsnummer:

866 818 452

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Akersgata 30
0158 OSLO

Postadresse:

Postboks 1148 Sentrum
0104 OSLO

Kommune:

OSLO

Internettadresse:

www.kommunekraft.no

Stiftelsesdato:

28.04.1993

Kontaktperson:

Arvid Bjarne Lillehauge

Vedtektsfestet formål:

Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og
drive annen virksomhettilknyttet slik formidling.

Styrets leder:

Arvid Bjarne Lillehauge
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Navn/foretaksnavn:

VEFSNLAKS AS

Vefsnlaks AS ble stiftet i 1992 med følgende formål: Å ta vare på laks- og sjøørettstammen i Vefsna og
Fusta. Legge til rette for fiske. Drive smoltoppdrett og utsetting i elvene. Jobbe for å få behandlet og
friskmeldt elvene.
Selskapet hverken eier eller forvalter fiskerettigheter.

Organisasjonsnummer:

963 890 184

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Ernst Brodtkorbs veg 25
8665 MOSJØEN

Kommune:

VEFSN

Stiftelsesdato:

11.03.1992

Daglig leder:

Jim Elnar Nerdal

Vedtektsfestet formål:

Sikre de lokale laksestammene og bidra til en bedre utnyttelse av
elvenes potensiale som rekreasjonskilde gjennom:
a) Å bevare lakse- og sjøørretproduksjonen i Vefsna og Fusta.
b) Å medvirke til en organisert utnyttelse og omsetning av
rekreasjonsverdiene knyttet til sportsfiskemulighetene i de lakseførende
delene av vassdragene.

Styrets leder:

Jim Elnar Nerdal

Nestleder:

Bjørn Brodtkorb
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Navn/foretaksnavn:

GRANE NÆRINGSUTVIKLING AS

Grane Næringsutvikling as (GNU) er eid av Grane kommune og lokalt næringsliv. Selskapet er et verktøy
for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn i Grane kommune.
Kommunens næringsplan og selskapets strategidokument er retningsgivende for selskapets arbeid. Det
legges vekt på å utvikle næring på basis av lokale ressurser og råvarer.
Selskapet skal bidra til styrking av eksisterende arbeidsplasser, nyskaping og etablering av nye
arbeidsplasser. Selskapet skal tilrettelegge for relevant kompetanseheving gjerne i samarbeid med lokale
og regionale kompetanseaktører.

Organisasjonsnummer:

994 303 333

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Industriveien 1
8680 TROFORS

Kommune:

GRANE

Internettadresse:

www.granenu.no

Stiftelsesdato:

16.04.2009

Daglig leder:

Ellen Kristine Schjølberg

Vedtektsfestet formål:

Bidra til postitiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet gjennom styrking
og utvikling av eksisterende arbeidsplasser og bidrag til etablering av nye.
Selskapet skal ivareta førstelinjetjenesten og andre næringssaker for
kommunen i henhold til en avtale mellom selskapet og kommunen.

Styrets leder:

Siri Helene Kroken Stabbforsmo

Nestleder:

Stian Arntsberg
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Navn/foretaksnavn:

HELGELAND VEIUTVIKLING AS

Organisasjonsnummer:

981 458 958

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Torolv Kveldulvsons gate 5-7
8800 SANDNESSJØEN

Postadresse:

Postboks 405
8801 SANDNESSJØEN

Kommune:

ALSTAHAUG

Internettadresse:

www.hel.no

Stiftelsesdato:

14.10.1999

Daglig leder:

Bjørn Helge Hansen

Vedtektsfestet formål:

I samarbeid med Staten å stå for prosjektering og finansiering av
vegprosjekter på Helgeland. Selskapet skal også kunne bistå i
påvirkningsarbeid overfor sentrale myndighet og andre.
Selskapet kan også være driftsselskap for bompengeinnkreving.
Selskapet skal drives på ikkekommersiell basis og det skal ikke
utbetales utbytte.

Styrets leder:

Jann Arne Løvdahl

Nestleder:

Ann Karin Edvardsen
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Navn/foretaksnavn:

NORDNORSK REISELIV AS

NordNorsk Reiseliv AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær med drift fra 01.01.2010. Selskapet
har kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i
mellom. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og
internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med
samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Organisasjonsnummer:

994 153 862

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Kunnskapsparken 3. Etasje
Markedsgata 3
9510 ALTA

Postadresse:

Postboks 1163
9504 ALTA

Kommune:

ALTA

Internettadresse:

http://www.nordnorge.com/bransje/no

Stiftelsesdato:

29. april 2009

Daglig leder::

Trond Øverås

Vedtektsfestet formål:

Etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål
gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av
nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og
allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. Selskapet driver ikke
konkuranse med andre aktører, har ikke erverv til formål og
praktiserer ingen utdeling av utbytte til aksjonærer.

Styrets leder:

Svenn Are Jenssen

Nestleder:

Knut Sigurd Pettersen
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Navn/foretaksnavn:

SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS - SAMISK AVIS AS

Ságat - Sámiid áviisa AS - Samisk avis AS - er et aksjeselskap. 48 nordnorske kommuner eier tilsammen
ca. 47 % av aksjekapitalen. Samiske kulturorganisasjoner eier ca. 10 %. De resterende ca. 43 % eies av
tilsammen ca. 450 småaksjonærer, men ingen av disse har høyere eierandel enn 5 %.
Ságat ble etablert i Lakselv/Leavdnja i Porsanger den 1. april 1981.

Organisasjonsnummer:

930 494 747

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Laatasveien
9700 LAKSELV

Postadresse:

Postboks 53
9711 LAKSELV

Kommune:

PORSANGER

Internettadresse:

www.sagat.no

Stiftelsesdato:

15.06.1956

Daglig leder:

Geir Wulff

Å utgi avisa Sagat og evt. andre publikasjoner for den samiske
Vedtektsfestet formål:

befolkning på et partipolitisk nøytralt grunnlag.
Sagat er avis for samene og plikter å ta opp saker av enhver art som
vedrører samiske forhold og forhold i samiske distrikter.

Styrets leder:

Einar Rudolf Johansen

Nestleder:

Helge Ovanger
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Navn/foretaksnavn:

SENTRUM NÆRINGSHAGE AS

Sentrum Næringshage AS er et regionalt eier- og forretningsnettverk med formål å koble
enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner i faglige og forretningsmessige allianser.
Næringshagen er representert med kontor og lokaliteter i Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors.
Et godt samspill med kapital- og eiermiljø lokalt og regionalt er vesentlig for å oppnå gode resultater og
ca halvparten av bedriftene som idag er lokalisert næringshagen er etablert i løpet av den tiden
næringshagen har vært i drift.

Organisasjonsnummer:

983 652 824

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Torolvs gate 39 Fjord Brygge
8800 SANDNESSJØEN

Kommune:

ALSTAHAUG

Internettadresse:

http://snhh.no/

Stiftelsesdato:

27.07.2001

Daglig leder:

Ivar Larssen
Være et regionalt forretningsnettverk, og har som formål å koble
enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner i faglige og

Vedtektsfestet formål:

forretningsmessige allianser. Selskapet skal være representert med
kontor i Sandnessjøen og Mosjøen, og skal kunne delta med
eierandeler
i andre selskap som fremmer selskapets formål og interesser.

Styrets leder:

Mona Vistnes

Nestleder:

Arild Inge Markussen
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Navn/foretaksnavn:

KOMREV TRØNDELAG IKS

KomRev Trøndelag er et interkommunalt revisjonsselskap med 30 medarbeidere.
Selskapet har som formål å dekke eierkommunenes behov for revisjonstjenester.
Selskapet ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. Fra 1. juli
2008 gikk 5 kommuner i Sør-Helgeland inn som deltakere og fra 1 juni 2015 tre kommuner i Indre
Helgeland.

Organisasjonsnummer:

987 123 842

Organisasjonsform:

Interkommunalt selskap

Forretningsadresse:

Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Postadresse:

Postboks 2565
7735 STEINKJER

Kommune:

STEINKJER

Internettadresse:

www.krt.no

Stiftelsesdato:

25.06.2004

Daglig leder:

Arnt Robert Ovesen Haugan

Vedtektsformål:

KomRev Trøndelag IKS skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver
for deltakerne, kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for
deltakerne, kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre
selskaper, kommuner m.v.

Styrets leder:

Elin Rodum Agdestein

Nestleder:

Boje Reitan
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Navn/foretaksnavn:

SHMIL IKS

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ble stiftet i 14. juni 1995
for å ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling.
Selskapet eies av de 11 Helgelandskommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy,
Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. SHMILs administrasjon og hovedkontor ligger på Åremma
Avfallsanlegg i Vefsn kommune.

Organisasjonsnummer:

965 515 402

Organisasjonsform:

Interkommunalt selskap

Forretningsadresse:

Åremma
8664 MOSJØEN

Kommune:

VEFSN

Internettadresse:

www.shmil.no

Stiftelsesdato:

30.11.1992

Daglig leder:

Håkon Nordgaard Johansen

Vedtektsfestet formål:

Drive innsamling av avfall fra bedrifter på Helgeland, herunder
gjenvinningsvirksomhet, transport og containerservice, og hva som
ellers står i forbindelse med disse virksomhetsområder.

Styrets leder:

Stig Arve Høyvik

Nestleder:

Vigdis Uhlving Hansen
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Navn/foretaksnavn:

VEFSNA REGIONALPARK

Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har siden 2012 jobbet i prosjekt med utvikling av Vefsna
regionalpark. Høsten 2017 gikk regionalparken fra prosjektfase til permanent etablering.
Store naturområder av nasjonal og internasjonal verdi, og beretningene om bosetting og levevilkår her i
dette «tre kulturers landskap» gjennom tidene er grunnlaget for regionalparken. Vefsna-vassdraget, som
starter sin ferd både i Lomsdal-Visten og Børgefjell, ender til slutt i Mosjøen og er den store
fellesnevneren i regionalparken.
Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det
beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.

Organisasjonsnummer:

819 794 502

Organisasjonsform:

Annen juridisk person

Forretningsadresse:

O.T. Olsens vei 3A
8690 HATTFJELLDAL

Kommune:

HATTFJELLDAL

Internettadresse:

https://vefsna.com/

Stiftelsesdato:

20.06.2017

Daglig leder:

Janne Sjelmo Nordås

Vedtekstfestet formål:

Parken skal styrke og ivareta Vefsna-regionens kultur- og
naturbaserte næringsliv.

Styrets leder:

Siri Helene Kroken Stabbforsmo
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Navn/foretaksnavn:

GRANE SAMFUNNSHUS AL

Grane Samfunnshus AL ble stiftet januar 1952.
Samfunnshuset skal være et samlingssted med rom for møter, festlige arrangement, kino- og
teaterframsyninger, kafe, studierom, idrettslokaler etc.

Organisasjonsnummer:

953 064 596

Organisasjonsform:

Selskap med begrenset ansvar

Forretningsadresse:

Skolevegen 16
8680 TROFORS

Postadresse:

c/o Bjørn Ivar Lamo
Skogstjernevegen 9
8680 TROFORS

Kommune:

GRANE

Stiftelsesdato:

01.01.1952

Vedtektsfestet formål:

Reise og drive et samfunnshus for dermed å skaffe stedets folk et høvelig
samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterframsyninger, kafe,
studierom, idrettslokaler etc.

Styrets leder:

Bjørn Ivar Lamo

Nestleder:

Linda Gunnarsen Svartvatn
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Navn/foretaksnavn:

TROFORS BORETTSLAG I

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag (MBBL) ble stiftet i 1947 og forvalter over 1 100 små og store leiligheter
i 56 tilsluttede borettslag og boligsameier.
De fleste av borettslagene ligger i Vefsn kommune, men det er også bygd borettslag i nabokommunene
Grane og Hattfjelldal.

Organisasjonsnummer:

970 994 203

Organisasjonsform:

Borettslag

Forretningsadresse:

c/o MBBL
C M Havigs gate 45
8651 MOSJØEN

Postadresse:

Postboks 329
8651 MOSJØEN

Kommune:

Internettadresse:

VEFSN
http://www.mosjoen.bbl.no/V%C3%A5re-borettslagsameier/Borettslag/hc/trofors

Stiftelsesdato:

04.05.1994

Kontaktperson:

Trond Arne Lund

Vedtektsfestet formål:

Borettslag.

Styrets leder:

Einar Jakobsen
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Navn/foretaksnavn:

TROFORS BORETTSLAG II

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag (MBBL) ble stiftet i 1947 og forvalter over 1 100 små og store leiligheter
i 56 tilsluttede borettslag og boligsameier.
De fleste av borettslagene ligger i Vefsn kommune, men det er også bygd borettslag i nabokommunene
Grane og Hattfjelldal.

Organisasjonsnummer:

978 605 435

Organisasjonsform:

Borettslag

Forretningsadresse:

c/o MBBL
C M Havigs gate 45
8651 MOSJØEN

Postadresse:

Postboks 329
8651 MOSJØEN

Kommune:

Internettadresse:

VEFSN
http://www.mosjoen.bbl.no/V%C3%A5re-borettslagsameier/Borettslag/hc/trofors-ii

Stiftelsesdato:

29.04.1997

Forretningsfører:

MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

Kontaktperson:

Trond Arne Lund

Vedtektsfestet formål:

Borettslag.

Styrets leder:

Anne Lamo Moum
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Navn/foretaksnavn:

FALSTADSENTERET

Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i august 2000 som «nasjonalt opplærings- og
dokumentasjonssenter for krigsfangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter».

Organisasjonsnummer:

982 312 393

Organisasjonsform:

Stiftelse

Forretningsadresse:

Falstadvegen 59
7624 EKNE

Kommune:

LEVANGER

Internettadresse:

www.falstadsenteret.no

Stiftelsesdato:

21.08.2000

Daglig leder:

Christian Wee

Vedtekstfestet formål:

Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter
skal utvikle og formidle kunnskap om krigens fangehistorie og
menneskerettigheter gjennom dokumentasjon, forskning og
pedagogisk virksomhet. Dokumentasjon, forskning og formidling
knyttet til krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers skjebne er en
sentral del av virksomheten. Falstadseneteret skal utvikle en
minnestedspedagogikk der undervisning i fangehistorie og
menneskerettigheter står sentralt.

Styrets leder:

Gudmund Hernes

Nestleder:

Torunn Elise Klemp
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Navn/foretaksnavn:

NORDLAND NASJONALPARKSENTER

Nordland Nasjonalparksenter er et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle
kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, kunst samt norsk og samisk kultur i Nordland.
Adde- Zetterquist kunstgalleri er en del av senteret og er viet kunsten og livet til Per Adde og Kajsa
Zetterquist. Kjernevirksomheten skal fokusere på kunstformidling og naturveiledning.

Organisasjonsnummer:

987 715 170

Organisasjonsform:

Stiftelse

Forretningsadresse:

Storjord
8255 RØKLAND

Kommune:

SALTDAL

Internettadresse:

www.nordlandsnaturen.no

Stiftelsesdato:

03.12.2004

Daglig leder:

Kari Nystad-Rusaanes

Vedtaksfestet formål:

Være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og
formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur,
samt norsk og samisk kultur i Nordland. Den samlede virksomheten
skal fremstå som et utstillingsvindu for Nordlands naturverdier og
stimulere til aktivt friluftsliv.

Styrets leder:

Finn-Obert Bentsen

Nestleder:

Jann Oddvar Krangnes
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Navn/foretaksnavn:

HELGELAND MUSEUM

Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland. Museet har avdelinger i
de 16 kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Leirfjord, Dønna, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Grane,
Hattfjelldal, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna og Bindal. Hovedkontoret ligger i Mosjøen.
Helgeland Museum skal formidle Helgelands natur- og kulturhistorie. Deres mål er å gi økt kunnskap om
sammenhengene mellom fortid, nåtid og framtid.

Organisasjonsnummer:

986 332 553

Organisasjonsform:

Stiftelse

Forretningsadresse:

Sjøgata 23E
8656 MOSJØEN

Kommune:

VEFSN

Internettadresse:

www.helgelandmuseum.no

Stiftelsesdato:

19.03.2003

Daglig leder:

Sten Rino Bonsaksen

Vedtektsfestet formål:

Stiftelsen Helgeland Museum skal samle inn, bevare og forske på
kulturhistorien og naturhistorien på Helgeland. I denne sammenheng
skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer
av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder,
bilder og muntlig tradisjon. Museet skal drive en allsidig formidling
av resultatene av dette arbeidet.

Styrets leder:

Gunhild Kristin Myrbakk

Nestleder:

Magnar Jon Solbakk
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