EIERSKAPSMELDING 2020 - 2024

Vedtatt av Hitra kommunestyre den 05.11.20 – sak 108/20

Innledning
Kommuneloven av 2018 lovfester et krav om at kommunestyrene minst en gang per
valgperiode skal vedta en eierskapsmelding. Meldingen skal blant annet gi oversikt over
interkommunale samarbeid og selskap (heretter kun omtalt som selskap) kommunen har
eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.
Kommuneloven regulerer ikke innholdet i kommunenes eierstyring. Lovgivningen som
gjelder for den enkelte selskapsform gir noen rammer og regler. Utover dette er selve
utøvingen av eierstyringen opp til den enkelte kommune.
Hitra kommune deltar i flere ulike samarbeidsformer:
 Kommunalt foretak


Aksjeselskap - reguleres i Lov om aksjeselskap



Samvirkeforetak



Interkommunale selskap - reguleres i Lov om interkommunale selskap



Vertskommunesamarbeid - reguleres i kommuneloven av 2018, kapittel 20



Interkommunale samarbeid - regulert i kommuneloven fra 1992, § 271.

Stiftelser er selvstendige og kan, når de er etablert, ikke underlegges noe form for
eierstyring.
En rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fra 2015 2 viser at en stadig
større del av kommunal virksomhet settes ut i kommunale selskaper. Kommunene bør
derfor ha et bevisst forhold til eierskapet og styringen av dette. Rapporten viser at flere
kommuner har utfordringer med eierstyringen, blant annet manglende prestasjonskrav
til selskapene, manglende interesse fra lokalpolitikere, ordførere som ikke har
tilstrekkelig informasjon for å drive eierstyring, utfordringer med å få til en bred
folkevalgt forankring av eierstyringen og manglende involvering av
kommuneadministrasjonen. I tillegg har ofte selskapene komplekse eierstrukturer som
kan gjøre det vanskelig å holde oversikt og fordele ansvar. Det innebærer en risiko for at
den politiske kontrollen blir svekket. Når kjernevirksomhet legges til et selskap vil
innbyggerne bli avhengig av selskapets tjenester. Dårlig eierstyring kan føre til at
innbyggerne ikke får det tilbudet politikerne ønsker.
Når kommunestyret velger å legge deler av virksomheten til et selskap, medfører det også
overføring av styringsrett til selskapet. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon
er å trekke opp virksomhets- og forretningsstrategien, ofte omtalt som selskapsstrategi,
innenfor en ytre ramme som følger av aktuelt lovverk og som bør være omforent
mellom eierne i representantskap og lignende. Meldingen omtaler ikke slike
eierstrategier.
Side 1

Kommunen har i «eierskapssammenheng» tre roller: tjenestetilbyder, eier av selskaper, og
kunde til tjenestene selskapene produserer. Denne meldingen har fokus på kommunen som
eier.
Administrasjonen har ingen lovfestet rolle i eierstyringen, med unntak av
kommunedirektørens ansvar for at saker er forsvarlig utredet når saker fremmes for
politisk behandling i eierkommunen.

Kort oppsummert:

Side 2

1 Kommuneloven fra 1992 er opphevet.§ 27-samarbeid må omdannes innen 1.1.2024.
2 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

Hitra kommune som eier
§ 26-1 Eierskapsmelding i Kommuneloven
Kommunen skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av
kommunestyret selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde:
a) Kommunens prinsipper for eierstyring
b) En oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har
eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i
bokstav b.
Forslag til prinsipper for eierstyring i Hitra fremgår nedenfor, og vil bli oppdatert i henhold til
kommunestyrets vedtak. Oversikt over selskaper kommunen har eierinteresser i, med formål med
mere, fremgår av vedlegg 1.
Formannskapet behandler årlig (på høsten) informasjon i henhold til vedlegg 1.

Hitra kommunes prinsipper for eierstyring
1. Hitra kommune er en ansvarlig eier.
2. Hitra kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene
gjennom selskapenes eierorganer.
3. Hitra kommune er pådriver for at kommunens eierandel og størrelse blir reflektert i
selskapsavtaler og vedtekter.
4. Hitra kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter ikke med
bundet mandat. Det forventes at kommunens eierrepresentant agerer i tråd med denne
eiermeldingen. Kommunens standpunkt i større sentrale og prinsippielle saker søkes forankret
gjennom en bredere dialogprosess.
5. Hitra kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse,
kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle
styreverv blir registreres i KS sitt styrevervregister.
6. Hitra kommunes praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er pådriver for at
selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet og transperans.
7. Hitra kommune skal være pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn for en
bærekraftig utvikling.
8. Hitra kommune skal, så langt mulig være pådriver for at lønns- og kostnadsnivået i selskapene er
i samsvar med praksis og utvikling i egen kommune.
9. Hitra kommune skal være aktsom på at finansieringsbehovet (investeringer og
fondsavsetninger) i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og
langsiktige behov.
10. Hitra kommune skal være pådriver for at selskapene har en god etisk standard, en god
internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter.

Vedlegg 1 gir en beskrivelse av hvert enkelt selskap som omhandler Hitra kommunes forventninger til
selskapet. Forventningene til hvert enkelt selskap har bakgrunn i kommunens prinsipper for eierstyring.

Side 3

Oversikt over samarbeid og selskaper Hitra kommune har eierinteresser i
Kommunale foretak (KF)


Hitra Storkjøkken KF

Rollefordelingen mellom KF’et og kommunen

Styre

Daglig leder

Kommuneloven regulerer forholdet mellom et KF og kommunen.
Kommunale foretak er betegnelsen på kommunale tjenesteytende organisasjoner som nyter en fristilt
status i forhold til det ordinære kommunale administrative systemet. De utgjør heller ikke en del av
kommunenes budsjettmessige forpliktelser og prioriteringer, selv om det er kommunene som hefter for
disse foretakenes juridiske og økonomiske forpliktelser.
Kommunale foretak har en forholdsvis uavhengig status, med egne styrer som er oppnevnt av
kommunestyret. Myndigheten er i utgangspunktet delegert til foretakets styre, med mindre den er
trukket tilbake av kommunestyret.
Foretakene er også kjennetegnet ved at de i hovedsak er egenfinansierte gjennom brukerbetalinger og
avgifter – men der eventuelle underskudd kan dekkes gjennom kommunale budsjetter.
Dette innebærer at slike foretak inngår i de kommunale budsjetter, noe som begrenser deres
uavhengige status i forhold til kommunestyret.

Side 4

Aksjeselskap etter Lov om aksjeselskap (rangert etter viktighet)
•
•
•

Trønder Energi AS
Dalpro AS
ReMidt Næring AS

•

Museene i Sør-Trøndelag AS

•

Tjeldbergodden Utvikling AS

•

Midt-Norsk Fergeallianse AS

•

Oi – Trøndersk Mat og Drikke AS

•

Trøndelag Reiseliv AS

•

Torghatten ASA (ny)

•

Orkladal Bedriftsutvikling AS (ny)

•

Kommunekraft AS (ny)

Rollefordelingen mellom AS-ene og kommunen

Generalforamling

Kommunestyret

Styre
Daglig leder

Verken aksjeloven eller kommuneloven angir hvem som kan gis fullmakt til å
representere kommunen i generalforsamlingen.
Den eller de det gjelder må ha særskilt fullmakt til dette fra kommunestyret.
I kommunens delegeringsreglement punkt 2.2 delegering til ordfører fra kommunestyret
gjelder følgende:
Ordføreren representerer Hitra kommune ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er
oppnevnt spesielle representanter som har fått slik møte- og representasjonsrett. Ordføreren har
rett til å bemyndige andre til å delta.
Aksjelovens utgangspunkt er at aksjeeier bare kan møte en en representant som
representerer samtlige av aksjeeierens aksjer. Når en kommune eier aksjeselskapet kan
det imidlertid være ønskelig at ulike grupper i kommunestyret er representert. Det bør
derfor fremgå av vedtektene for selskapet hvem som er gitt fullmakt til å være
generalforsamling.

Side 5

I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser.
Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen
utøver eieren den øverste myndigheten i selskapet. Generalforsamlingen velger selv
styret. Styremedlemmene representerer selskapet (ikke eierne) og er personlige
ansvarlige for de vedtak som gjøres. Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret har
det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med aktuelt lovverk og eiernes
formål.
Generalforsamlingen i et AS har færre oppgaver enn representantskapet i interkommunale
selskaper (IKS), og har dermed mindre innflytelse over forvaltningen av selskapet.

Side 6

Interkommunale selskap etter Lov om interkommunale selskap (uprioritert rekkefølge)
• KonSek Trøndelag IKS
•

ReMidt IKS

•

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

•

IKA Trøndelag IKS

•

Midt-Norge 110-sentral IKS

Rollefordelingen mellom IKS-ene og kommunen.

Representantskap
Styre
Daglig leder

Kommunestyret velger representant til representantskapet slik det følger av
selskapsavtale/vedtekter for det enkelte IKS. I følge delegeringsreglementet for Hitra
kommune er det ordfører som møter i representantskap med mindre annet ikke er
særskilt bestemt av kommunestyret. Deltakerkommunen utøver sin myndighet
gjennom sin representant i representantskapet, som blant annet skal vedta
økonomiplan, budsjett og regnskap. Innkalling til representantskapet skal skje med
minst fire ukers varsel og inneholde saksliste. Er det påtvingende nødvendig (lovens
ordlyd) kan kortere frist brukes.
Den som representerer kommunen i eierorganene skal ivareta kommunens interesser best
mulig. Kommunestyret kan gi føringer, men det er likevel viktig at de føringer som gis til
eierrepresentanten ikke blir for absolutte. Årsaken er at om alle representantene møter
med bundet mandat, vil eierorganet bli lite styrings- og beslutningsdyktig.
Representantskapet velger styre. Styremedlemmene representerer selskapet (ikke eierne)
og er personlige ansvarlige for de vedtak som gjøres. Forvaltningen av selskapet hører
under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med aktuelt lovverk,
selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak fra
representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad. Innkalling til
styremøter skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste
(lovens ordlyd).
Side 7

Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentandel av selskapets
forpliktelser som tilsvarer deltakerkommunens eierandel.
En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor
ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager, kan kreditor kreve den enkelte
deltakerkommunen direkte for deltakerkommunens andel av forpliktelsen.

Side 8

Samvirkeforetak etter Samvirkeloven (uprioritert rekkefølge)
• Biblioteksentralen BA
•

Revisjon Midt-Norge SA

•

Hitrahallen SA

•

Sodvin SA (ny)

•

Agdenes Regnskap SA (ny)

Rollefordelingen mellom SA-ene og kommunen.

Selskapets ledelse

Årsmøte

Styre

Daglig leder

Årsmøtet er øverste organ i samvirkeforetaket. Alle medlemmene har møterett og hvert medlem har
stemmerett som følger av selskapets vedtekter.
På det ordinære årsmøtet skal blant annet årsberetning, årsregnskap og budsjett behandles.
Det forventes at det foreligger en virksomhetsplan som behandles av årsmøtet.
Årsmøtet velger styret.
Styret skal bestå av minst tre personer, og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og
organiseringen av foretaket. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller i
et annet EØS- land. Det er styret som ansetter daglig leder.
Alle samvirkeforetak skal ha juridisk bindende vedtekter som regulerer virksomheten.
Vedtektene skal være i samsvar med samvirkeloven. Vedtektene er det viktigste dokumentet for
informasjon om foretakets formål, innhold og organisering.
Kommunestyret velger kommunestyrets representant til Årsmøtet. Kommunestyrets
representant følger av delegeringsreglementet og lovverk.

Side 9

Administrative vertskommunesamarbeid etter kommuneloven fra 2018, kapittel 20
•

PP- tjeneste Hitra og Frøya

•

Sør Fosen feiervesen (Hitra og Frøya)

•

Interkommunalt samarbeid sosialtjenesten i NAV (Hitra og Frøya)

•

Interkommunalt samarbeid jordmortjenester (Hitra og Frøya)

•

Interkommunalt samarbeid legevakt (Hitra og Frøya)

•

Interkommunalt samarbeid legevakt Orkdalsregionen

Rollefordelingen mellom vertskommunen og samarbeidskommunene .
Vertskommune

Kommunedirektør

I en administrativ vertskommunemodell kan en kommune overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver
og delegere myndighet til en annen kommune (vertskommune) så langt ikke annen lovgivning er til
hinder for det. Kommunestyret delegerer selv myndigheten til vertskommunen ved å instruere
kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til kommunedirektøren i
vertskommunen.
Kommunen som frasier seg myndigheten omtales som samarbeidskommune. Folkevalgte organer i
vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der myndigheten er
delegert til kommunedirektøren. Når et vertskommunesamarbeid opprettes skal det inngås en
skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i samarbeidet. Kommunestyrene i alle
samarbeidskommuner skal selv vedta samarbeidsavtalen og endringer i denne.

Interkommunale samarbeid etter kommuneloven fra 1992, § 27
Disse selskapene må innen 1.1.2024 omdannes til interkommunalt politisk råd eller
kommunalt oppgavefellesskap, i henhold til kommuneloven av 2018.
•

Regionrådet i Orkdalsregionen

•

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)

Side 10

Selskapskontroll/revisjon
Selskapene forvalter ofte store verdier. I tillegg kan de yte sentrale og/eller
samfunnskritiske oppgaver på vegne av eierkommunene. Kommunestyret har et tilsynsog kontrollansvar knyttet til om kommunens mål nås og at regelverket etterleves. Dette
kontrollansvaret gjelder også når deler av virksomheten er skilt ut i egne selskaper.
Begrepene eierskapskontroll og selskapskontroll brukes om hverandre. Kontrollen dreier
seg primært om å undersøke at den som forvalter kommunens eierskap i selskapene
utøver myndigheten i tråd med aktuell lovgivning, i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger, og etter prinsippene for eierstyringen vedtatt i Hitra
kommune. Kontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest
mulig problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen.
Kontrollen går ikke i dybden, men kan identifisere problemstillinger som senere kan bli
gjenstand for ytterligere undersøkelser.
Forvaltningsrevisjon gjøres også av revisor, og er en vurdering av selskapets økonomi,
produktivitet,

måloppnåelse

og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er frivillig.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest ett år etter konstituering,
utarbeide en plan som viser hvilke kontroller og forvaltningsrevisjoner som skal
gjennomføres. Det blir anbefalt å lage en samlet plan for kommunens egen virksomhet,
virksomheten som utøves i selskapene, og av eierstyringen. Når disse tre sees i
sammenheng blir det lettere for kommunestyret å se kommunens totale aktivitet.

Kort oppsummert:

Vedlegg 1. Informasjon om selskapene
Informasjonen i vedlegg 1 er hentet fra offisielle kilder: selskapenes hjemmesider, fra
selskapsavtalene, tidligere eierskapsmeldinger, fra Brønnøysundregisteret og
lignende.

1. Selskaper i henhold til eierskapsmeldingen
Hitra Storkjøkken KF
Hjemmeside: www.hitra.kommune.no
Nøkkelinformasjon
Eier er Hitra kommune, 100%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
6 804
81
81
4 863
15,8 %

2018
6 893
-134
-134
4 953
15,2 %

2017
6 714
106
106
5 212
14,60 %

Formål
Matleveranser for helsetunets beboere og hjemmeboende, samt andre etter styrets avklaring.
Selskapets samfunnsansvar
Matleveranser ihht. til de enhver gjeldende ernæringspolitiske retningslinjer og
kommunehelsetjenesteloven, samt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.
Bakgrunn for eierskapet
I forbindelse med bygging av nytt sykehjem ble det i k-sak 14/02 fattet vedtakt om at drift av nytt
kjøkken i Hitra Helsetun organiseres som kommunalt foretak (KF).
Hitra kommunes forventninger til selskapet
At driften av Hitra Storkjøkken KF skjer i tråd med vedtekter, økonomiplan og budsjett.
At inventar og utstyr tas godt vare og blir benyttet på mest mulig effektiv måte. At det er dyktige
ansatte med gode kunnskaper om driften og som er serviceinnstilt, og kan utvikle selskapet til å møte
utfordringene i forhold til kundens ønsker og behov. Drifsformen kommunalt foretak kan sies å sette
noen begrensninger i forhold til cateringvirksomheten. Denne virksomheten utgjør en del av
omsetningen, og det er viktig å utnytte kapasiteten i foretaket til det beste for virksomheten.

TrønderEnergi AS
Hjemmeside: www.tronderenergi.no
Nøkkelinformasjon
Selskapet eies av kommuner i Trøndelag, Normøre Energiverk og KLP. Hitra kommune har en eierandel
på 2,67%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
59 605
-43 985
862 456
7 223 310
41,0 %

2018
80 533
-27 752
375 732
7 815 801
27,3 %

2017
70 129
-32 067
65 221
6 655 313
29,2 %

Formål
TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte
tjenester til det beste for regionen. Konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og vindkraft,
utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester.
Selskapets samfunnsansvar
TrønderEnergi skal ta ansvar for å sikre bærekraftig verdiskapning for sine eiere, lokalsamfunnene der
de driver virksomhet, de ansatte og storsamfunnet rundt.
TrønderEnergi skal opptre redelig, forretningsmessig og med tilbørlig hensyn til samarbeidspartnere,
leverandører, kunder, og omverdenen for øvrig.
Skal ta ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av virksomheten, både med hensyn til
miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden fra innkjøp
og investeringer til salgsvirksomhet mot forbrukere og bedrifter.
TrønderEnergi skal alltid søke å sikre at eventuelle negative konsekvenser av virksomheten begrenses
til et forsvarlig minimum, og at det iverksettes avhjelpende tiltak der det er påkrevet. Selskapet skal
alltid respektere FNs menneskerettigheter og de ansattes grunnleggende rettigheter slik de kommer til
uttrykk gjennom ILOs konvensjoner, arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Selskapet skal ta avstand
fra sosial dumping og skal sikre at ansatte og leverandørers ansatte har forsvarlige arbeidsvilkår. De
skal proaktivt arbeide for å sikre mangfold i virksomheten og aldri diskriminere noen på grunnlag av
kjønn, seksuell orientering, etnisk eller kulturell bakgrunn, politisk ståsted, funksjonshemming eller
alder.
Selskapet tar avstand fra prostitusjon. Ansatte eller representanter for TrønderEnergi skal aldri kjøpe
seksuelle tjenester når de er på jobb, oppdrag eller reise for TrønderEnergi.
Bakgrunn for eierskapet
Hitra kommune har hatt eierskap i TrønderEngergi As siden starten i 1998. Fra 1970 het selskapet SørTrøndelag kraftselskap, skiftet navn til TrønderEnergi i 1997. Hitra og Frøya kraftlag gikk inn i SørTrøndelag kraftselskap i 1987. Etableringen av Hitra og Frøya kraftlag skjedde som en følge av
strømforsyningen til øyregionen i starten av 1950-tallet, og Hitra og Frøya kraftlag ble etablert i 1949.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Hitra kommunes forventinger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder.
Som kunde og eier ønsker vi stabile leveranser av fornybar og miljøvennlig energi til så lave priser som
mulig, som både kommer Hitra kommune og Hitras befolkning og næringsliv til gode. I tillegg vil vi som
eier oppnå god avkastning av vår kapitalinvestering i selskapet.

TrønderEnergi er det selskapet hvor Hitra kommune har eierinteresser med størst kommersiell verdi
for kommunen. Det er derfor viktig å ha bevissthet og oppmerksomhet rundt de
disposisjoner/endringer som selskapet foretar. Både fordi fornybar energiforsyning har så stor
betydning for både hittersamfunnet og verden for øvrig, men også fordi selskapet representerer store
økonomiske verdier for kommunen.
DalPro AS
Hjemmeside: www.dalpro.no
Nøkkelinformasjon
Selskapet eies av Hitra og Frøya kommuner. Hitra kommune har en eierandel på 51%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Resultatgrad
Sum egenkapital
Egenkapital (%)

2019
25 734
-461
-686
-2,70 %
9 399
37,2 %

2018
21 741
-1 728
-1 877
-8,60 %
10 086
40,2 %

2017
21 762
-628
-736
-3,40 %
11 964
45,9 %

Formål
Dalpro AS sin hovedvirksomhet er attføring. Bedriften skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av
produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til
mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Samtidig skal DalPro tilby arbeidsutprøving i eksterne
bedrifter.
Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. For personer
som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rettelagt arbeid i DalPro s
produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv.
DalPro skal både drive opplæring og også gi tilbud til flyktninger, innvandrere, elever, arbeidsledige og
sosialhjelpsmottakere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, Staten, NAV,
helse- og sosialtjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet,
kunnskap og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger.
Selskapets samfunnsansvar
Noen i Norge faller utenfor det alminnelige velferdsbildet for kortere eller lengre tid. Dette
er mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse.
DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet.
I sitt konsept overfor våre deltakere legges det vekt på fysisk trening og riktig kosthold. De har eget
trimrom og fantastiske turområder. De har også ulike programmer som kjøres for å hjelpe deltakere til
vekst og til økt livskvalitet.
Bakgrunn for eierskapet
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etableringen av DalPro.
Vinklingen mot yrkesmesig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro har
utviklet sitt driftskonsept mange ganger siden starten for å styrke arbeidet med yrkesmessig
rehabilitering, så som bygging av slakteri, videreforedling av hjort og villsau.
Videre utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon-, motivasjons- og opplevelsesarena var grunnlag
for aksjekapitalutvidelsen i 2006.
I 2017 ble aksjekapitalen igjen utvidet, og årsaken er utvidelse av virksomheten på Frøya med
modernisering av vaskeriet og bygging av et flerbrukshus. Frøya kommune betalte inn aksjeutvidelsen
på kr 1.492.000. Medførte høyere eierandel for Frøya og lavere eierandel for Hitra (fra 60% til 51%).

Hitra kommunes forventninger til selskapet
DalPro er et arbeidstilbud som favner videre enn noen andre bedrifter i øyregionen. Det skal dekke
tilbud for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Bedriften er svært viktig, både for kommunen
som eier og som tjenesteutøver og forvalter. Selskapets ansvar i denne sammenhengen må forventes
ivaretatt og utviklet i samsvar med etterspørsel og behov. I tillegg har bedriften en viktig rolle i
produksjonen av lokal mat og derigjennom som avtaker og kjøper av både vilt, og husdyr. Lokal grønn
produksjon og opplevelses tilbud for barn og unge, lokalbefolkning og tilreisende er ellers muligheter
som det forventes blir videreutviklet.
ReMidt Næring AS
Hjemmeside: www.remidt.no
Nøkkelinformasjon
Hitra kommune har en eierandel på 7,22%.
Regnskap tre siste år
Selskapet ble stiftet 16.12.2019, første driftsår er 2020.
Formål
Næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i
andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse med det.
Selskapets samfunnsansvar
Være et innovativt miljøselskap for de lovpålagte tjenestene innenfor miljø- og gjenvinningsområdet.
Bakgrunn for eierskapet
Selskapet ble etablert i kjølvannet av omdannelsen fra Hamos IKS til Remidt IKS fra 1.1.20.
Gjennom å skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavenen i et eget selskap, kan eierne
rendyrke næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Det forventes at selskapet bidrar til å utfylle tjenestene til ReMidt IKS, uten at dette kommer i konflikt
med de lovpålagte oppgavene som IKS’et har og er pålagt. Herunder bidra til å videreutvikle
bærekraftige og miljørelaterte kommersielle tilbud og tjenester, som kommer eierne og
eierkommunenes innbyggere og næringsliv til gode.
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)
Hjemmeside: www.mist.no
Nøkkelinformasjon
Selskapet har en rekke eiere ulike eiere. Det er kun offentlige tilskuddsytere og eierstiftelser som kan eie
aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS. Eierstiftelsene skal eie tilsammen 33,4% av aksjene. De offentlige
tilskuddsyterne skal eie tilsammen 66,6% av aksjene. Ingen skal kunne eie mer enn 49%.
Hitra kommune har en eierandel på 4,16% i selskapet.
Regnskap tre siste år

Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019

2018

2017

260 776
7 180
10 117
162 712
47,9 %

247 346
517
1 886
136 916
49,0 %

248 164
-178
1 488
122 457
53,1 %

Formål
Museene i Sør-Trøndelag AS skal gjennom sine enheter og samlinger berike samfunnet med kunnskap,
forståelse og opplevelse. Museene i Sør-Trøndelag skal tilstrebe god tilgjengelighet til museenes
samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være
preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt.
Museene i Sør-Trøndelag AS skal videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og
handle i samsvar med ICOMs museumsetiske retningslinjer.
Selskapets samfunnsansvar
Berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelser.
Bakgrunn for eierskapet
Som en følge av at Kultur- og kirkedepartementet i statsbudsjettet i 2008 ba Sør-Trøndelag fylke om en
konsolidering av museene i Sør-Trøndelag ble MIST opprettet. Hitra kommune vedtok å gå inn som eier i
det nye selskapet gjennom Kystmuseet.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Hitra kommune har forventinger om at MIST, og da spesielt avdeling Kystmuseet skal først og fremst
berike hittersamfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse.
Dernest forventes at Kystmuseet ut i fra de avtaler kommunen har med Kystmuseet leverer de tjenester
som avtalene og bruken av ægirsalen omfatter. Kystmuseet er en viktig aktør i turistsammenheng, og
deres kunnskap og formidling har avgjørende betydning for kommunens attraktivitet i forhold til
turisme. Samarbeid med øvrige aktører og utvikling er viktig.

Tjeldbergodden Utvikling AS (TBU)
Hjemmeside: www.tbu.no
Nøkkelinformasjon
Hitra kommune har en eierandel på 3,6%. Største eier er Equinor Technology Ventures med 42,7%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
3 013
-950
5 345
21 391
91,8 %

2018
3 519
112
1 012
30 443
47,0 %

2017
2 913
1
1 157
22 230
60,4 %

Formål
TBU er et utviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i
regionen rundt.
Selskapets samfunnsansvar
Å videreutvikle Bioparken i samarbeid med selskapene som har landbasert oppdrett på industriområdet.
Å være kontaktpunkt, markedsfører og samarbeidspartner for industriaktører som vurderer
Tjeldbergodden som interessant for ny produksjon.
Å arbeide for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell verdiskaping basert på naturgass.
Bakgrunn for eierskapet
Ønske om å skape et selskap som skal ivareta alle arbeidsoppgavene som har med videre

næringsutvikling med den gassbaserte industrien på Tjeldbergodden, jfr. K-sak 79/06.

Hitra kommunes forventninger til selskapet
Hitra kommunes forventninger er at selskapet gjennomfører de oppgaver som selskapet har gjennom
tilrettelegging for erverv av areal og bygging av infrastruktur, aktiv innflagging av bedrifter samt bidra til
strategisk næringsutvikling på Tjeldbergodden.
Midt-Norsk fergeallianse AS

Hjemmeside: Ingen
Nøkkelinformasjon
Eies av kommunene Hitra, Aure, Heim, Smøla, Kristiansund og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS. Hitra kommune har en eierandel på 14,29%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
43
-80
-80
64
100,0 %

2018
140
0
0
198
72,0 %

2017
301
0
0
347
41,1 %

Formål
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra
kommune, samt delfinansiere investeringer og drift knyttet til denne forindelsen. Selskapet har ikke som
formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet.
Selskapets samfunnsansvar
Etablering av fergeforbindelse utgjør en vesentlighet både i forhold til næringsutvikling og i forhold til
øvrig aktivitet.
Bakgrunn for eierskapet
Ønske om å få en fergeforbindelse mellom Nordmøre og Trøndelagskysten, som er meget viktig for både
Hitra kommune og regionen, og ikke minst gi ringvirkninger åde for næringsliv og reiseliv, jfr. K-sak
19/08.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Hitra kommune forventninger til selskapet er at en fergeforbindelse mellom Laksåvika og
Tjeldbergodden kan realiseres i løpet av den transportplanperioden som startet i 2014, dvs. innen 2023.
Denne forbindelsen er avgjørende for Kystriksveien i Trøndelag, som må ses i sammenheng med
etablering av forbindelse med Ørlandet og Fosen.

Oi! Senter for Trøndersk Mat AS
Hjemmeside: www.matriketmidt.no/oi/
Nøkkelinformasjon
Over 100 eiere, Hitra kommune har en eierandel på 4,6%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
17 430
858
643
10 906
39,5 %

2018
13 772
-728
-593
6 334
57,9 %

2017
12 552
874
642
5 426
78,5 %

Formål
Gjennom målrettet arbeid videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det gir
mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den
trønderske regionen. Utvikling, nettverksbygging og profilering er sentrale stikkord som beskriver
hverdagen.
Selskapets samfunnsansvar
Ønsker å videreføre interessen for trøndersk mat gjennom hele året.
Bakgrunn for eierskapet
Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt for
utvikling av mat og drikke i Trøndelag, jfr. F-sak 31/05.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Nytteverdien av Oi! sine aktiviteter er stor for lokale matprodusenter, og for Hitra kommunes
omdømmebygging. Selskapet må identifisere en kjerneaktivitet av fellestjenester/felleskapsaktviteter
for at det offentlige kan bidra med tilskudd eller lignende.
Trøndelag Reiseliv AS
Hjemmeside: www.trondelag.com
Nøkkelinformasjon
Hitra kommune har en eierandel på 0,04%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
11 507
22
16
5 241
51,5 %

2018
10 701
23
24
5 315
50,9 %

2017
11 036
19
22
4 886
54,9 %

Formål
Selskapets mål er å drive markedsføring og salg av reiselivsprodukter nasjonalt og internasjonalt på
vegne av produkteiere, destinasjonsselskaper og organisasjoner i Trøndelag, samt andre aktiviteter som
styret fastlegger. Gjennom målrettet arbeide skal selskapet bidra til økt trafikk og bedret lønnsomhet for

næringen. Selskapet skal være et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har
interesser tilknyttet reiselivsnæringen i begge fylker. Selskapet skal være et samarbeidsorgan for
fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparat.
Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte. Ved likvidasjon av selskapet
tilfaller formue/overskudd selskapets formål.
Selskapets samfunnsansvar
Være en pådriver for innsats og aktivitet som fremmer en positiv reisemålsutvikling i fylket. Etablere og
videreutvikle Trøndelag som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for
salg av trønderske reiselivsprodukter til det beste for økt verdiskaping, sysselsetting, bosetting og
allmenne interesser for øvrig.
Selskapet skal bidra til å gjøre reiselivsnæringen i Trøndelag moden for vekst, både nasjonalt og
internasjonalt, tilrettelegge for bedre lønnsomhet og styrke Trøndelags konkurransekraft.
Bakgrunn for eierskapet
Selskapets oppgave med å være bindeledd mellom markeder utenom regionen og regionens
reiselivsvirksomheter er viktig og nødvendig, og ikke minst drivkraft for reiselivsutviklingen i regionen.
Samordning og koordinering er her stikkord som må være drivkraft for å bygge opp reislivsnæringen i
fellesskap, ingen er seg selv nok i denne sammenhengen.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Forventningene er at selskapet har et koordinerende ansvar for reiselivsvirksomheten i Trøndelag, og at
det er et konstruktivt samarbeid med selskapene i reiselivsbransjen, og de berørte kommuner.
Kommunekraft AS (ny)
Informasjon oppdateres når fordeling er gjort.
Torghatten ASA (ny)
Informasjon oppdateres når fordeling er gjort.
Orkladal Bedriftsutvikling AS (ny)
Informasjon oppdateres når fordeling er gjort.
KonSek Trøndelag IKS
Hjemmeside: www.konsek.no
Nøkkelinformasjon
Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og 27 kommuner i Trøndelag.
Hitra kommune har en eierandel på 1,1%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
10 845
826
948
11 616
85,4 %

2018
9 687
494
536
10 272
87,5 %

2017
4 932
233
250
5 313
84,6 %

Formål
Foretakets formål er å levere sekretariatstjenester for eierkommunenes kontrollutvalg i tråd med
gjeldende lov og forskrift.

Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og sammenslutninger, når
dette har til hensikt å fremme hovedformålet.
Selskapets samfunnsansvar
Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgenes medlemmer får god kjennskap til kontroll- og
tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de best mulig kan ivareta
funksjonen som kommunestyrets kontrollorgan.
Bakgrunn for eierskapet
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny
organisering av sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene. Fra 1.1.18 ble KonSek Trøndelag
IKS opprettet (fusjon mellom KomSek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretaratet Midt-Norge).
Hitra kommunes forventninger til selskapet
At driften av Konsek skjer i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett. Dessuten at driften er
effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen.
ReMidt IKS
Hjemmeside: www.remidt.no
Nøkkelinformasjon
Eierne består av 17 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Hitra kommune har en eierandel
på 3,9%.
Regnskap tre siste år
Regnskap (konsern)
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
179 868
7 718
8 265
228 272
44,8 %

2018
185 626
1 920
2 549
222 198
43,1 %

2017
158 606
3 173
3 171
220 303
43,8 %

Formål
På vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de
oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av
avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre
selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre
forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.
Selskapets samfunnsansvar
Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en
måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.
Sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningene. Selskapet
skal ved deltagelse i egen innsamlings- og behandlingsselskap sørge for at det er et godt tilbud til
næringslivet i alle eierkommunene.
Bakgrunn for eierskapet
Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et IKS
hvor selvkostprinsippet er forutsetning for driften.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
At driften av ReMidt IKS skjer i tråd med selskapsavtale og vedtatte strategier, samt at

selvkostprinsippet er et bærende element.
Det forventes også at selskapet bidrar til:
 det grønne skiftet, slik FN’s bærekraftsmål beskriver
 å fremme gjenbruk og ombruk,
 forbedringer i innbyggernes, næringslivets og kommunens adferd og holdninger knyttet til
«bruk og kast»,
 å redusere og reparere forsøplingen av havet og naturen.
Knyttet til dette så forventes det også at selskapet bidrar til etablering og utvikling av lokale
servicepregede tilbud og arbeidsplasser
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH)
Hjemmeside: www.knhavn.no
Nøkkelinformasjon
Selskapet eies av 11 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Hitra kommune har en eierandel
på 6%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
29 875
-489
-2 832
162 423

4,3%

2018
31 529
3 943
2 050
137 655
7,2 %

2017
29 370
2 842
439
138 530
5,9 %

Formål
Formålet til KNH er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre
oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en
økonomisk og miljøvennlig måte.
Virksomhetsområdene er 1. Forvaltning iht. havne- og farvannsloven og 2. Forretningsmessig drift.
Selskapets samfunnsansvar
KNH skal være en samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper som gir ringvirkninger i hele
regionen.
Havna og aktiviteten skal være med å skape arbeidsplasser og verdier, bidrar til å tilrettelegge for
næringsutvikling, ha fokus på det grønne skiftet og med økt sjøtransport bidra til å oppnå flere av FNs
bærekraftmål, og ikke minst bidra lokalt gjennom å støtte opp under idrett, aktiviteter rettet mot barn
og unge, samt andre gode prosjekter og tiltak.

Bakgrunn for eierskapet
Medlemsskap i selskapet ble vedtatt som en følge av innføring av ny havne- og farvannslov som innebar
at kommunen fikk ansvar for alle sjø-områder som er lokalled og fiskeriled. I tillegg var KNH interessert i
forhold til Hitra kysthavn, jfr. K-sak 26/10.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
At driften av Kristiansund og Nordmøre havn IKS skjer i tråd med havnelovens bestemmelser og
selskapsavtale. At selskapet utvikler strategier for sin drift og virksomhet, for å kunne være i forkant
innen et område hvor Hitra har store muligheter på grunn av sin beliggenhet, det vil si å gjøre Hitra
Kysthavn til et naturlig havneknutepunkt i aksen nord-sør/øst-vest.

IKA Trøndelag IKS
Hjemmeside: www.ika-trondelag.no
Nøkkelinformasjon
38 kommuner i Trøndelag, 1 kommune i Hedmart samt Trøndelag fylkeskommun er eiere.
Hitra kommune har en eierandel på 2,11%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Resultatgrad
Sum egenkapital
Egenkapital (%)

2019
23 956
1 582
1 140
4,76%
9 926
40,8%

2018
20 919
149
381
1,80 %
8 640
39,9 %

2017
17 873
-1 607
731
4,09 %
8 314
42,2 %

Formål
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som
arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort
tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.
Selskapets samfunnsansvar
IKA Trøndelag skal:
 være en regional aktiv samfunnsinstitusjon, som er fremtidsrettet, kvalitetsbevisst og
brukervennlig, både som rådgiver for kommunene, og som forvalter av kommunenes arkiver.
 være en pådriver i arbeidet for å sikre og formidle helhetlig samfunnsdokumentasjon for
eierkommunene.
 arbeide for at arkiver fra eierne som har rettslig, forvaltningsmessig, kulturell- og historisk
verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning,
kulturelle og administrative formål
Bakgrunn for eierskapet
Medlemsskap i selskapet ble vedtatt som en følge av innføring av ny arkivlov som ga kommunen et
betydelig ansvar for å sikre det materialet som blir skapt i organisasjonen gjennom den daglige aktivitet.
Ikke minst gjaldt det bevaring og sikring av elektroniske databaser, jfr. K-sak 122/01.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
At driften av IKS Trøndelag IKS skjer i tråd med selskapsavtale og vedtatte strategier.

Midt-Norge 110-sentral IKS
Hjemmeside: www.mn110.no
Nøkkelinformasjon
Hitra kommune har en eierandel på 1,45%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
35077
-3641
-3488
85605
3,6%

2018
39032
3532
3726
78351
6,4%

2017
37594
3219
3308
73270
0,6%

Formål
Midt-Norge 110-Sentral har som primæroppgave å ta imot nødmeldinger, alarmere og kalle ut
mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser.
Selskapets samfunnsansvar
110 Sentralen står i direkte tilknytning til AMK (113) og Politiet (112) i Trøndelag. Sentralen tilfredsstiller
alle offentlige krav til en nødalarmeringssentral.
Sentralen har mottak av automatiske brannmeldinger, fra næringseiendommer, offentlige bygg mm.
Dette omfatter brann, gass, sprinkler, heisalarmer og nøkkelboks. Omfanget er på godt over 1400
objekter.
I tillegg har sentralen også:
•
Innkalling av kriseberedskap for Trondheim kommune.
•
Utalarmering av RVR- tjenesten til Trøndelag.
•
Utalarmering av Røde Kors.
•
Varsling - innkalling ved akutt forurensning
Bakgrunn for eierskapet
Ivareta kommunens innbyggere.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Kommunen forventer at selskapet leverer de tjenestene som er avtalt. Det går på alarmer, bistå med sin
kunnskap under operasjoner hvis nødvendig. Det forventes at selskapet yter opplæring til
brannmannskapene ved bruken av teknisk utsyr og prosedyrer.
Biblioteksentralen SA
Hjemmeside: www.bibsent.no
Nøkkelinformasjon
Eierne er 419 kommuner, 13 fylkeskommuner, KS og Norsk bibliotekforening. Hitra kommune har bare
en liten eierandel.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
567 758
-14
19
480 437
58,0 %

2018
667 947
-18
-25
502 567
51,8 %

2017
757 217
-297
-5 649
564 005
50,8 %

Formål
Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være er serviceorgan for alle typer offentlig bibliotek.
Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og
liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det
formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.
Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk
trygghet og utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.
Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder
heller ikke for medlemmene.
Selskapets samfunnsansvar
Biblioteksentralens rolle er å understøtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og bidra til demokratisering
av kunnskap og kultur ‒ også i en mobil og digital tid.
Gjennom langsiktig planlegging og styring av miljøarbeid legges forholdene til rette for en aktiv og
bevisst holdning til miljø i organisasjonen.
Bakgrunn for eierskapet
Hitra kommune gikk inn i selskapet trolig like etter kommunesammenslåingen i 1964.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Selskapet er viktig for Hitra kommune i forhold til levering av varer og tjenester, samt til utvikling av
disse. Selskapet eies i all hovedsak av landets kommuner noe som viser at det offentlige har behov for
at denne type virksomhet ikke er en del av det åpne markedet.
Revisjon Midt-Norge SA
Hjemmeside: www.revisjonmidtnorge.no
Nøkkelinformasjon
Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og øvrige kommuner i Trøndelag, Nordmøre og Innlandet.
Hitra kommune har en eierandel på 1,8%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
51 143
6 473
6 443
56 117
53,0 %

2018
43 488
3 226
3 424
25 002
76,5 %

Formål
Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemsskap i foretaket, i
tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten.
Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene
forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Selskapets samfunnsansvar
Bidrar til forbedring. Med dette menes at Revisjon Midt-Norge skal være en samfunnsansvarlig revisor
som bidrar effektivt til kommunenes kontroll- og tilsynsfunksjon.
De skal være en uavhengig revisjonsenhet med høy kompetanse som bidrar aktivt til en bedre

forvaltning i lokalsamfunn og allmennheten oppleves som et synlig kontrollorgan med høy integritet.
De skal oppfattes som den til enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal virksomhet.
Bakgrunn for eierskapet
Revisjon Midt-Norge IKS ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte
endringer i oppgavefordelingen og organiseringen av revisjonens oppgaver samt faglige og økonomiske
utfordringer i forhold til at kommunale revisjon kunne konkurranseutsettes. Formålet var også at
kostnadene skulle reduseres innen 3 år ved at kommunenes honorarer skulle bli 10 % lavere fra 2004nivå.
IKS ble vedtatt oppløst av Hitra kommunestyre 27.04.2017, sak 26, samt at de vedtok etablering av nytt
revisjonsselskap som SA.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Forventningene er at selskapet drives i hendhold til det formål som fremkommer av selskapsavtalen,
som er å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk.
Kommunens behov for revisjonstjenester endres i takt med den utvikling som skjer i kommunene.
Kommunen har et behov for nærhet i det daglige for å sikre at kommunens regnskaper og drift skjer i
samsvar med lov og regelverk, men også i samsvar med de samme strategiområder som revisjon har.
Som eier av selskapet har Hitra kommune forventninger om at selskapet bidrar i enda sterkere grad med
sin kompetanse, også gjennom opplæring.

Hitrahallen SA
Hjemmeside: www.hitrahallen.no
Nøkkelinformasjon
Hitra kommune har 350 andeler i Hitrahallen SA og er dermed største eier med en andel på 18,95%.
Regnskap tre siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
4 248
550
392
12 047
21,3 %

2018
4 579
580
410
11 898
18,3 %

2017
4 527
674
485
11 914
14,8 %

Formål
Foretakets formål er å bygge og eie en idrettshall, samt utvikle og drive et breiest mulig tilbud innen
ulike former for innendørs idrett og fritidsaktiviteter i Hitra kommune. Ved å tilby sine fysiske fasiliteter
og sin organisatoriske kompetanse og kapasitet, skal foretaket også kunne initiere og påta seg større
arrangement som messer, konferanser, markering/feiring av store begivenheter og lignende. Foretakets
hovedformål er å ivareta medlemmenes interesser som brukere av hallen. Foretaket har ikke erverv til
formål.
Selskapets samfunnsansvar
Være en aktivitetshall for alle.
Bakgrunn for eierskapet
Et prioritert politisk ønske om å etablere, utvikle og drift et innendørs tilbud for hallidrett, en
flerbrukshall med flere alternative tilbud og med en "storstue"-funksjon. Kommunestyrevedtak ca. i
1989.
Hitra kommunes forventninger til selskapet

Forventningene er at Hitrahallen drives etter de prinsipper som er nedfelt i vedtektene, hvor et
bærende element er at hallen skal være åpen for flest mulige typer idrettsaktiviteter. I tillegg er
Hitrahallen viktig for opplevelser og kulturformidling – Hitrahallen er Hitra kommunes storstue.
Agdenes Regnskap SA (ny)
Informasjon oppdateres når fordeling er gjort.
Sodvin SA (ny)
Informasjon, se saksutredning.
Kommunal Landpensjonskasse (gjensidige selskap)
Hjemmeside: www.klp.no
Nøkkelinformasjon
Hitra kommunes eierskap i KLP gjelder i forhold til antall ansatte, alderssammensetning, lønnsnivå,
antall uførepensjonister og ansatte som har tatt ut AFP.
Regnskap 3 siste år
Regnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)

2019
106 634
6 229
1 991
762 020
4,9 %

2018
47 760
2 840
2 715
675 558
5,0 %

2017
77 061
2 475
1 332
652 169
4,5 %

Formål
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også
enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsproduketer, og
kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og
enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og
forvaltning av pensjonskasser.
Selskapets samfunnsansvar
KLPs visjon er å være den beste partner for dagene som kommer.
KLP er opptatt av å kutte utslipp i tråd med Paris-avtalens ambisjoner i både investeringer og egen drift.
Dette gjør de blant annet gjennom å stadig øke våre fornybarinvesteringer, energieffektivisere
eiendomsporteføljen og å unngå de mest karbonintensive sektorene.
Bakgrunn for eierskapet
Gjennom at Hitra kommune skiftet pensjonsleverandør fra 01.01.2013 ble kommunen eiere i KLP.
Hitra kommunes forventninger til selskapet
Forventningene er at KLP skal oppfylle kravene til pensjonsutbetalinger til Hitra kommunes
arbeidstakere, slik at de får riktig pensjon ut fra ansattetid og lønn. Dessuten skal KLP beregne Hitra
kommunes årlige pensjonsutgifter basert på fakta, og best mulig inntjening, basert på bærekraftige
prinsipper.

PP- tjeneste Hitra og Frøya

Hitra kommune er vertskommune.
Formål
Sikre god tjenesteyting og redusere sårbarheten i små kommuner.
Sør Fosen feiervesen (Hitra og Frøya)
Hitra kommune er vertskommune.
Formål
Sikre god tjenesteyting og redusere sårbarheten i små kommuner.
Interkommunalt samarbeid sosialtjenesten i NAV (Hitra og Frøya)
Frøya kommune er vertskommune
Formål
Sikre god tjenesteyting og redusere sårbarheten i små kommuner.
Interkommunalt samarbeid jordmortjenester (Hitra og Frøya)
Frøya kommune er vertskommune
Formål
Sikre god tjenesteyting og redusere sårbarheten i små kommuner.
Interkommunalt samarbeid legevakt (Hitra og Frøya)
Legevakt annenhver uke.
Formål
Sikre innbyggere i Hitra og Frøya kommuner legevakt i egen region deler av døgnet.
Interkommunalt samarbeid legevakt Orkdalsregionen
Orkland kommune er vertskommune.
Formål
Sikre god kvalitet på legevakttjenesten samtidig som vaktbelastning til den enkelte lege reduseres.

2. Andre selskaper og samarbeidspartnere
Stiftelsen Aunøya
Formål
Stiftelsen skal styrke kystfolkets kulturelle identitet ved å vise verdien av og kvaliteten ved kystkulteren.
Stiftelsen Halten
Formål
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl
ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen.
Stiftelsen Kystmuseet
Formål
Stiftelsen er et økomuseum med formål å drive museumsvirksomhet og aktivisere befolkningen til å ta
vare på og utvikle kultur og miljø i kystkommunene i Trøndelag.
Hitra Borettslag (Blåfjell)
Status:
Har 10, kan ha 11, andeler av totalt 36.
Leier lokaler til hjemmetjenesten i borettslagets lokaler.

Oldervika borettslag

Status:
Kommunen er andelshaver og har 2 av 8 andeler.
LNVK (Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner)
LNVK er en interesseorganisasjon for 49 medlemskommuner.
Landsmøte er organisasjonens høyeste organ.
Landsmøtet velger styre på 5 medlemmer og valgkomite på 3 medlemmer.
Ordfører deltar på landsmøte.
Styret: Hitra kommune intet medlem.
NFKK
NFKK er en forening som består av kommuner med kystlinje.
(Nettverk for fjord- og kystkommuner)

Har 71 medlemskommuner.
Årssamling er foreningens høyeste organ
Årssamling velger styre som består av 5 til syv ordførere eller varaordførere samt tre
varamedlemmer valgt av og blant NFKK`s medlemmer. Valget gjelder for valg-perioden. Leder
og nestleder velges av årssamlingen
annet hvert år.
Styret: Ole L. Haugen, styreleder.
Norskehavsrådet
Norskehavsrådet er et samarbeidsorgan opprettet av fylkeskommunene Nordland, Nord-Trøndelag,
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, og kommunene Bodø, Alstadhaug, Brønnøy, Vikna, Verdal, Stjørdal,
Trondheim, Orkdal, Hemne, Hitra, Aure, Kristiansund og Aukra.
Rådet er et konsensusorgan som skal arbeide for petroleumsretta saker som er av felles interesse for
Norskehavsregionen. Norskehavrådet er ikke en selvstendig juridisk enhet.
Årsmøtet er samarbeidsorganets høyeste organ.
Årsmøtet oppnevner styre, styrets leder og nestleder, som har 6- 8 medlemmer.
Ordfører møter i årsmøtet.
Styret: Hitra kommune har intet medlem i styret.
Hitra næringsforening
Årsmøte er foreningens høyeste organ.
Hitra kommunes styrerepresentant, i henhold til foreningens vedtekter, er Hitras ordfører.
Årsmøtet velger styre som består av 6 medlemmer med varamedlemmer.
Årsmøtet velger leder og nestleder.
Styret: Hitra kommunes representant er Ole L. Haugen.

