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Osen kommune

Møteinnkalling

Utvalg Kommunestyret
Møtested Haugen forsamlingshus
Dato 26.01.2022
Tidspunkt kl 13:15

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – forfall politiske  
møter, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
politikk – politiske møter – finn riktig utvalg og dato.
.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP
Kaisa Moe Medlem OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Kristian Momyr Medlem OS-AP
Toril Aspaas Medlem OS-AP
Tore O Green Medlem OS-AP
Lise Henriksen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF
Magnar Sæther Medlem OS-BYS

Saksliste
Saksnr Sakstittel
001/22 Godkjenning av møteinnkalling
002/22 Samlesak for referatsaker
001/22 Protokoll Rådet for eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne 18.11.21
002/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse - 13.12.2021
003/22 Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter
004/22 Vedtak om ny 110-region for Trøndelag      

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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005/22 Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. 
januar 2022 - informasjon til støttegivere

006/22 Oppfølging etter miljørisiko- og beredskapsanalyser
Orienteringssaker:
Næringskompass for Fosenregionen
Politiske saker:

003/22 Reglement og rutiner for gjelds- og finansforvaltningen
004/22 Søknad om støtte til "Storversdagen" 2021
005/22 Finansiering av kommunal egenandel for fiberutbygging på 

Seter
006/22 Eiermelding Osen kommune 2022 - 2025

Steinsdalen, 18.01.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/36 - 1 
Saksbehandler Sissel Mikalsen 
Dato 18.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
001/22 Kommunestyret 26.01.2022 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/36 - 2 
Saksbehandler Sissel Mikalsen 
Dato 18.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
002/22 Kommunestyret 26.01.2022 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
001/22 Protokoll Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 18.11.21 
002/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 13.12.2021 
003/22 Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter 
004/22 Vedtak om ny 110-region for Trøndelag 
005/22 Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. januar 2022 - informasjon 

til støttegivere 
006/22 Oppfølging etter miljørisiko- og beredskapsanalyser 
 
 
 
 
 



Side 1 av  3

Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested  Kommunestyresal
Dato 18.11.2021
Tidspunkt  kl 10:00 - 12:00

Fremmøtte Parti
Gunhild Osen
Kjell Petter Hestmo
Per A. Rødøy
Tovemerethe Stjern

Møtenotater
Utfordring med medlem som ikke møter, og selv om det er tatt kontakt, har vi ikke lyktes med å få
deltakelse.

Rådet møter på sykehjemmet 30 min før møtene starter fremover, og kommer til møtet til oppsatt
tid.

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
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Saksliste
Saksnr Sakstittel
001/21 Godkjenning av møteinnkalling
001/21 Orienteringssaker
002/21 Språkutfall - hva gjør vi
003/21 Vedlikehold og vedlikeholdsplan
004/21 Leve hele livet - pasientvenn

001/21 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 18.11.2021

Behandling

Votering nr 1

Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 4 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

ELD - 001/21 vedtak
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

001/21 Orienteringssaker

002/21 Språkutfall - hva gjør vi

Behandling
Enhetsleder Pleie og omsorg orienterer om Språkutfall – Språkutfordringer og hvordan det jobbes 
med dette
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003/21 Vedlikehold og vedlikeholdsplan

Behandling
Orientering fra UM ang vedlikehold og vedlikeholdsplan utsettes til desembermøtet

     

004/21 Leve hele livet - pasientvenn

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 18.11.2021

Behandling
Omforent forslag fra eldrerådet, foreslått av Kjell Petter Hestmo,  
Saken utsettes til desembermøtet, når alle medlemmene kommer inn i møteportalen

Votering nr 1
Forslag: Omforent forslag fra eldrerådet
For: Omforent forslag fra eldrerådet: 4 stemmer (100%)
Mot: Omforent forslag fra eldrerådet: 0 stemmer (0%)

ELD - 004/21 vedtak
Saken utsettes til desembermøtet, når alle medlemmene kommer inn i møteportalen

Opprinnelig forslag
Rådet ønsker å være pasientvenn for andre på sykehjemmet
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Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested  Kommunestyresal
Dato 13.12.2021
Tidspunkt  kl 12:00 - 14:00

Fremmøtte Parti
Eldrid Melhus
Kjell Petter Hestmo
Per A. Rødøy

Møtenotater
Orienteringssaker:

Evaluering nedstenging for eldre:
• Opplever god økonomisk støtte sentralt (pensjonistforeningen)
• Ved arrangement har det vært veldig god oppslutning. (arrangement på statlige midler. Det er også
mulighet for å søke midler videre) Har hatt tilbud om tilbringer, men har hatt kun en henvendelse om
å få benytte dette. (Det er informert godt om tilbudet, så det viser seg vel at de eldre også kommer
seg dit de vil)
• Noe ble nedstengt eller flyttet – men opplever jevnt over at vi har sluppet rimelig godt unna mtp
korona.

Møtesekretær ber om at rådet møter til møtet til avtalt tid, slik at vi får nyttet hele den tiden vi har.

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
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Saksliste
Saksnr Sakstittel
005/21 Godkjenning av møteinnkalling
004/21 Orientering fra UM
005/21 Informasjon fra Pensjonistforbundet Trøndelag
006/21 Tilbud om foredrag DKSS
007/21 Orientering budsjett 2022
006/21 Leve hele livet - pasientvenn
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005/21 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 13.12.2021

Behandling

Votering nr 4
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 3 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

ELD - 005/21 vedtak
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

004/21 Orientering fra UM

Sektorleder UM orienterte i møtet. Rådet fikk anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. 

     

Det fattes ikke vedtak i informasjonssaker.

005/21 Informasjon fra Pensjonistforbundet Trøndelag

Orientering
     

Det fattes ikke vedtak i informasjonssaker.

006/21 Tilbud om foredrag DKSS

 
• Ser interessant ut, men kanskje mer interessant for skoleelever?
• Kan det evt ses i sammenheng med et treff som man likevel har?
• Sjekke ut pris, og se i sammenheng med DKSS-plan
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Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.

007/21 Orientering budsjett 2022

Orientering

Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.

006/21 Leve hele livet - pasientvenn

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 13.12.2021

Behandling
Endringsforslag, foreslått av Kjell Petter Hestmo,  
Rådet ønsker å være pådriver for å få etablert og organisert pasientvenn-ordningen for eldre og 
brukere ved Osen sykehjem. 

Votering nr 1
Forslag: Endringsforslag
For: Endringsforslag: 3 stemmer (100%)
Mot: Endringsforslag: 0 stemmer (0%)

ELD - 006/21 vedtak
Rådet ønsker å være pådriver for å få etablert og organisert pasientvenn-ordningen for eldre og 
brukere ved Osen sykehjem. 

Opprinnelig forslag:
Rådet ønsker å være pasientvenn for andre på sykehjemmet
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Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter 
 
Helsetilsynet og statsforvalterne har i perioden 2020 – 2021 gjennomført en landsomfattende 
undersøkelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV. Som en del av denne 
undersøkelsen har Helsetilsynet undersøkt tilbudet NAV Kontaktsenter (NKS) gir på telefon 
for kommunen på sosialtjenesteområdet. 
 
Rapporten fra undersøkelsen er publisert på Helsetilsynets sider:  
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/hei-og-velkommen-
til-nav-gjelder-det-okonomisk-sosialhjelp-midlertidig-botilbud-eller-andre-sosiale-tjenester-
tast-1/ 
 
Formålet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om telefoniløsningen i NAV 
Kontaktsenter og hvordan løsningen påvirker tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene. 
 
NAV Kontaktsenter har besvart 550 000 henvendelser på telefon om sosiale tjenester i 2021. 
Det er 260 veiledere som svarer på tjenesten ved å gi generell informasjon og veiledning om 
økonomisk sosialhjelp og andre kommunale tjenester, i tillegg til å sette personer videre i 
kontakt med NAV-kontoret. 
 
Funnene i rapporten  
Rapporten viser at det er flere forhold ved telefoniløsningen som i praksis fungerer som 
barrierer, slik at brukerne ikke får hjelpen de trenger til riktig tid. 
 
Rapporten peker på at brukerne ofte kan ha behov for informasjon og veiledning som ikke 
kan imøtekommes av NAV Kontaktsenter, og at mange derfor skal settes i kontakt med NAV-
kontoret. Helsetilsynet har i sin undersøkelse fulgt 59 samtaler. Der det gikk et 
spørreanropene fra NAV-kontaktsenter til NAV-kontoret, ble disse kun unntaksvis besvart av 
NAV-kontoret. 
 
Helsetilsynet mener at NAV-kontoret i for liten grad er tilgjengelig for dialog med brukere med 
en gang. Når NAV Kontaktsenter ikke får kontakt med NAV-kontoret på telefon, sendes det 
en melding til NAV-kontoret om å ringe tilbake til brukeren. Meldingen sendes i et statlig 

file://///adeo.no/appl/WebSak/Maler/www.nav.no
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/hei-og-velkommen-til-nav-gjelder-det-okonomisk-sosialhjelp-midlertidig-botilbud-eller-andre-sosiale-tjenester-tast-1/
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/hei-og-velkommen-til-nav-gjelder-det-okonomisk-sosialhjelp-midlertidig-botilbud-eller-andre-sosiale-tjenester-tast-1/
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/hei-og-velkommen-til-nav-gjelder-det-okonomisk-sosialhjelp-midlertidig-botilbud-eller-andre-sosiale-tjenester-tast-1/
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system som ikke er tilrettelagt for saker på sosialtjenesteområdet. Dette medfører risiko for at 
NAV-kontoret ikke fanger opp alvorligheten i henvendelsen og at brukeren ikke blir kontaktet 
slik at behovet for hjelp blir avklart i tide. 
 
Helsetilsynet peker likevel på at det er klare positive trekk ved organiseringen av 
telefoniløsningen i NAV Kontaktsenter. Det er gode systemer for opplæring av de ansatte i 
NAV Kontaktsenter og brukerne blir møtt på en god måte i samtalene med veiledere fra NAV 
Kontaktsenter. 
 
Viktig for NAV å være tilgjengelige   
Arbeids- og velferdsdirektoratet mener det er alvorlig at våre mest utsatte brukere ikke alltid 
får tilstrekkelig tilgjengelige tjenester og kontakt med NAV-kontoret når det er nødvendig. 
 
Helsetilsynet har på bakgrunn av funnene i rapporten, kommet med syv anbefalinger til tiltak 
til overordnede faglige myndigheter, som Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og 
sosialdepartementet og kommunene. 
 
Vi har samlet anbefalingene under fire overskrifter, der vi kommer med vår vurdering. 
 
NAV-kontorene må ha vakttelefon og besvare telefonhenvendelser som settes over fra 
NKS  
Helsetilsynet anbefaler at kommunene tar et større ansvar for å besvare telefonhenvendelser 
via kontaktsenteret, og at alle kommuner oppretter en vakttelefon som kontaktsenteret kan 
nå i sine åpningstider.  
 
På sosialtjenesteområdet kan kontaktsenteret gi generell informasjon og veiledning, men det 
er kommunen ved NAV-kontoret som skal gi individuell veiledning basert på konkrete 
vurderinger og individuelt skjønn.  
 
Det er kommunen som er ansvarlig for at NAV-kontoret er organisert på en slik måte at 
tjenestene som ytes er forsvarlige når det gjelder tilgjengeligheten. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet stiller seg bak Helsetilsynets vurdering av at kommunene må ta et større 
ansvar for å besvare telefonhenvendelser via kontaktsenteret og at kommunene sørger for at 
det er en vakttelefon i kontaktsenterets åpningstid.  
 
Personer som har et hjelpebehov skal kunne henvende seg til NAV-kontoret for å få lagt frem 
sin sak, stille spørsmål, få informasjon og veiledning og eventuelt hjelp til å fylle ut søknad.  
 
Forsvarlighetskravet stiller ikke krav til at alle har rett til å få time eller snakke med noen «her 
og nå». Brukeren må akseptere at det er ventetid. Hvis behovet er akutt må imidlertid 
behovet vurderes raskt, ofte samme dag, og kommunen må sørge for at dette ivaretas. 
Kommunen kan ivareta kravet til tilgjengelighet på ulike måter, men brukernes behov bør 
være styrende for hvordan kommunen sikrer tilgjengelighet til sine tjenester. Det er viktig at 
kommunene i NAV-kontoret har et system som sikrer at det gjøres en god vurdering av de 
henvendelsene som kommer, og at brukeren blir fulgt opp til rett tid. 
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Arbeids- og velferdsdirektoratet ber om at kommunene raskt følger opp rapporten ved å sikre 
at NAV-kontorene er tilgjengelige på telefon og at det er en vakttelefonordning i 
kontaktsenterets åpningstider. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt beskjed i den statlige 
linjen at tilgjengeligheten på telefon skal tas opp i partnerskapet. 
 
Bedre og tydeligere forankring i avtaleverk og lovverk, samt tilsynshjemmel for 
Helsetilsynet.  
Helsetilsynet anbefaler at det iverksettes tiltak som bidrar til bedre forankring av 
telefoniløsningen i NAV i lovverk og avtaleverk. Helsetilsynet anbefaler videre at det innføres 
hjemmel i sosialtjenesteloven til å føre tilsyn med NAV Kontaktsenter som selvstendig 
tilsynsobjekt.  
 
Vi stiller oss bak Helsetilsynets anbefaling om at telefonitjenesten må forankres bedre i 
avtaleverk og lovverk. For at vi skal lykkes i arbeide med de øvrige anbefalingene, som 
digitalisering, er det svært viktig at vi får til et samarbeid med kommunesektoren om en 
tydelig regulering av området. 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet vil raskt gå i dialog med KS om et samarbeid om avtaler for 
telefoniløsningen. 
 
Arbeidet med å vurdere om det er behov for forankring i telefoniløsningen i lovverk, og 
eventuelt en tilsynshjemmel må skje i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og 
KS. 
 
Utvikling av digitale verktøy for NKS på de sosiale tjenestene  
Helsetilsynet anbefaler at det iverksettes tiltak som sørger for at telefoniløsningen i NAV og 
oppgaveløsningen både i NKS og i NAV-kontoret ivaretar bistandsbehovet for alle brukere av 
sosiale tjenester. 
 
Videre anbefales det at det iverksettes tiltak som sikrer at den skriftlige kommunikasjonen 
mellom NKS og NAV-kontoret kan formuleres tydelig gjennom sikre fagsystemer som 
ivaretar taushetsplikten.  
 
Vi stiller oss bak Helsetilsynet anbefalinger om at det iverksettes tiltak som sørger for at 
telefoniløsningen i NAV og oppgaveløsningen både i NKS og i NAV-kontoret ivaretar 
bistandsbehovet for alle brukere av sosiale tjenester og at det iverksettes tiltak som sikrer at 
den skriftlige kommunikasjonen mellom NKS og NAV-kontoret.  
 
I dagens løsning for skriftlig kommunikasjon mellom kontaktsenteret og NAV-kontor er det 
begrenset hvilken informasjon som kan formidles om brukers behov for veiledning om 
sosiale tjenester. Dette kan føre til at NAV-kontoret ikke fanger opp alvorligheten i 
henvendelsen og at behovet for hjelp dermed ikke blir avklart i tide. 
 
Det er også behov for en løsning for å kunne håndtere telefoner fra personer som har 
fullmakt eller som henvender seg på vegne av bruker i saker som omhandler sosiale 
tjenester. Vi har en digital fullmaktsløsning i NAV, men den gjelder brukere av statlige 
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tjenester. Mottakere av sosiale tjenester må sende inn en skriftlig fullmakt til sitt NAV-kontor, 
og fullmakten lagres i det kommunale fagsystemet. 
 
Det er i samarbeid med KS og kommunene utviklet flere digitale løsninger for økonomisk 
sosialhjelp de siste årene. I Digisos-samarbeidet har vi utviklet en veiviser på nav.no, digital 
søknad om økonomisk sosialhjelp og digitalt innsyn. Vi tester nå ut en meldingstjeneste 
mellom bruker og NAV-kontor. 
 
Utvikling av de digitale løsningene som kan svare ut Helsetilsynets anbefalinger må gjøres 
og prioriteres i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og kommunesektoren. 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet vil raskt gå i dialog med KS om et samarbeid for å vurdere 
nye digitaliseringsinitiativ som kan imøtekomme Helsetilsynets anbefalinger. 
 
Rutinene til NKS må gjennomgås  
Helsetilsynet anbefaler at rutiner som kontaktsenteret bruker gjennomgås og endres slik at 
de blir i tråd med intensjonen i sosialtjenesteloven om at det er kontaktsenteret som gir 
generell informasjon og veiledning, og at det er kommunen ved NAV-kontoret som skal gi 
individuell veiledning til brukerne basert på konkrete vurderinger og individuelt skjønn. 
 
Skillet mellom generell råd og veiledning og når man er over i bistand og veiledning i konkret 
sak kan være vanskelig. Dette er et kontinuerlig fokus for kontaktsenteret, og gjennom 
opplæring og kompetansearbeid er det opparbeidet god forståelse for skillet mellom generell 
og individuell veiledning. Helsetilsynet har i sin undersøkelse ikke funnet konkrete eksempler 
på at kontaktsenteret har gått for langt i sin veiledning. Men det pekes på at dette er et 
område hvor det er risiko for at feil kan skje. Helsetilsynet har avdekket svakheter i de 
skriftlige rutinene og anbefalinger at disse gjennomgås og endres slik at de blir i tråd med 
sosialtjenestelovens intensjon.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet er enig i at det er viktig at rutinebeskrivelsene våre er 
tydelige og gode nok. Vi har foretatt endringer i de rutinene som er omtalt i rapporten og vil 
igangsette et videre arbeid for å sikre at alle rutinene er i tråd med intensjonen i 
sosialtjenesteloven. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sonja Skinnarland 
Arbeids- og tjenestedirektør (fung.) 
Arbeids- og Tjenesteavdelingen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
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Kopi til: 
Arbeids- og sosialdepartementet 
Helsetilsynet 
KS 
Statsforvalteren i Agder 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Statsforvalteren i Vestland 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statsforvalteren i Nordland 
Statsforvalteren i Rogaland 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 



 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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Midt-Norge 110-sentral IKS og alle tilknyttede 
kommuner 
Namdal 110-sentral og alle tilknyttede kommuner 
 

    

 

Vedtak om ny 110-region for Trøndelag 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til eget brev av 12.11.2021, der det ble 
varslet at DSB vil fatte vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 
110-sentral.  
 
 
1. Samlokalisering med politiets operasjonssentral 
I ovennevnte varselbrev av 12.11.2021 ble det vist til DSBs vedtak i brev av 15.03.2016 om nye 110-
regioner og samlokalisering med politiets operasjonssentraler - der Trondheim kommune ble pålagt å 
etablere en 110-sentral for Trøndelag 110-region. Dette vedtaket er fortsatt gjeldende, og klagefristen på 
dette vedtaket er utløpt. Samlokalisering skal slik det fremkommer av vedtaket datert 15.03.2016 
gjennomføres så fort det er mulig å få til.  

 
DSBs vedtak av 28.08.2019 omgjorde vedtaket av 15.03.2016 for kommunene Tjeldsund, Asker, Volda, 
Heim og Rindal som følge av kommunesammenslåinger og endringer i politidistriktsgrensene. Vedtaket 
inneholdt oppdaterte kommunenavn og geografiske justeringer. 
 
 
2. Vedtak 

Med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, jf. § 16, 
fastsetter DSB en ny 110-region i Trøndelag der alle kommunene i regionen tilknytter seg 
Midt-Norge 110-sentral IKS i Trondheim innen 01.10.2022. 
 
Følgende kommuner vil måtte knytte seg til nødmeldesentralen for brann, og med grunnlag 
i avtale bære sin andel av kostnadene til drift av sentralen: Bindal, Flatanger, Frosta, 
Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, 
Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, 
Oppdal, Orkland, Os (Hedmark), Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, 
Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord. 
 

 
3. Sakens bakgrunn 
I ovennevnte varsel om vedtak datert 12.11.2021 viste DSB til etableringen av Værnesregionen brann og 
redningstjeneste som består av kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Kommunene tilhører ulike 110-
sentraler og har søkt om overføring til Midt-Norge 110-sentral IKS. 
 
DSB hadde også mottatt brev av 22.10.2021 fra Namsos kommune på vegne av de 16 kommuner 
tilknyttet Namdal 110-sentral. Kommunene oppfordret DSB til å sikre en felles og samtidig 
virksomhetsoverdragelse for samtlige kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral over til Midt-Norge 110 
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sentral. Det vil si at kommunene Stjørdal og Meråker ikke får skifte tilknytning før de andre 
kommunene. 
 
DSB har i behandlingen av saken hatt korrespondanse og dialog med en rekke kommuner og 110-
sentraler, samt mottatt vedtak av 24.09.2021 fra Innherred regionråd og uttalelse av 20.09.2021 fra 
Namdal regionråd. 
 
 
4. Høringssvar 
Det har kommet inn to høringssvar til varselet om vedtak.  
 
Statsforvalteren i Trøndelag stiller seg bak forslaget og argumentasjonen for vedtaket som etter deres 
vurdering vil sikre en helhetlig brannberedskap i Trøndelag, jf. e-post av 03.01.2021.  
 
Stjørdal kommune og Værnesregionen brann- og redningstjeneste har sendt brev av 14.12.2021. Disse er 
positive til vedtaket, men ønsker at Værnesregionen brann- og redningstjeneste blir overført til Midt-
Norge 110 sentral så tidlig som mulig og senest 01.10.2022. Dette er begrunnet i alarmorganiseringen, 
investeringer i utstyr, sikkerhet og kostnadseffektivitet.  
 
Videre følger det at "Formannskapet har i møte den 9.12.2021 uttrykt i eget vedtak at de er positiv til en 
løsning hvor teknisk overføring av Stjørdal kommune til Midt-Norge 110-sentral skjer så raskt som 
mulig, men hvor kommunen senest fram til 01.10.2022 betaler til Namdal 110-sentral, for så å overføre 
betalingsforpliktelsen til Midt-Norge 110-sentral. Vedtaket lyder videre at på grunn av de særlig faglige 
utfordringer en delt tilknytning representerer, forventer Stjørdal prioritet i den tekniske overføringen til 
Midt-Norge 110-sentral."  
 
DSB kommenterer innspillet i punkt 6 nedenfor. 
 
 
5. Rettslig grunnlag 
 
DSB er sentral tilsynsmyndighet. Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd at: 
 

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for 
gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist 
for når pålegget skal være utført. 

 
DSBs myndighet til å fastsette 110-regionene og kommunenes plikter for etablering, drift og betaling av 
nødmeldetjenesten følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 16: 
 

Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for 
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere 
kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til 
nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering 
og drift av sentralen. 
 
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller 
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og 
kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal 
samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi. 
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6. Vår vurdering 
DSB mener kommunene i Værnesregionen brann og redningstjeneste, som består av kommunene 
Stjørdal, Selbu og Meråker, av hensyn til kommando og kontroll av beredskap må ha tilknytning til én 
110-sentral.  
 
Direktoratets praksis er at hver 110-sentral skal følge politidistriktsgrensene og at hver 110-sentral skal 
omfatte ett eller flere politidistrikt. Dette er viktig for rask og effektiv samordning innen 
redningstjenesten. Unntak fra prinsippet om å følge politidistriktsgrensene er beredskapssamarbeid innen 
brann- og redningsvesenet. Unntaket begrunnes i hensynene til oversikt, kommando og kontroll av 
beredskap, og som det følger av St.meld. nr. 12 (1995-96); hensynet til at de aktuelle beredskapsstyrker 
skal kunne forholde seg til en og samme sentral veier tyngre enn hensynet om å følge 
politidistriktsgrensene.  
 
Når DSB setter fristen for en ny 110-region til 01.10.2022, er dette av hensyn til forsvarlig drift av 
nødmeldetjenesten i Namsos. Vi gjengir fra direktoratets varsel om vedtak i brev av 12.11.2021: 
 

DSB har mottatt en felles henvendelsen av 22.10.2021 fra 16 av kommunene tilknyttet Namdal 
110-sentral med en anmodning om at det blir foretatt en samlet overføring av alle kommuner til 
Midt-Norge 110-sentral IKS. Det blitt opplyst at overføring av kommunene Stjørdal og Meråker 
fra Namdal 110-sentral til Midt-Norge 110-sentral IKS innen årsskiftet, vil medføre negative 
konsekvenser for driften av 110-sentralen i Namsos i tiden fram til de resterende kommunene kan 
overføres ny sentral. Det har også fremkommet opplysninger om at også andre kommuner ønsker 
brannsamarbeid og en slik snarlig overføring. Dersom dette skjer vil det gi Namdal 110-sentral 
ytterligere utfordringer og kunne føre til at sentralen ikke lenger har grunnlag for forsvarlig drift 
og raskt og uønsket må legge ned virksomheten. Ved en slik situasjon vil Midt-Norge 110-sentral 
IKS tvinges til å ta imot samtlige kommuner uten tilfredsstillende forberedelser. En slik situasjon 
ønsker DSB å unngå av hensyn til den helhetlige beredskapen i regionen og for å sikre en god 
prosess for de ansatte i Namdalen 110-sentral. Det er opplyst fra Namsos kommune at en 
kontrollert og tilfredsstillende forberedt virksomhetsoverdragelse vil kunne gjennomføres innen 
01.10.2022. 

 
DSB kan ikke risikere at Namdal 110-sentral raskt og uønsket må legge ned virksomheten, og Midt-
Norge 110-sentral IKS må kunne gjøre tilfredsstillende forberedelser. Begge nødmeldesentralene må 
mens de drifter etterleve brann- og eksplosjonsvernloven § 16 andre ledd om at 
"nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for 
mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med 
innsatsstyrkene og den som melder ulykken". 
 
Mottak av kommunene ved 110-sentralen i Trondheim er hensyntatt, og DSB har ikke mottatt innsigelser 
på dette i høringen. Vi gjengir fra direktoratets varsel om vedtak i brev av 12.11.2021: 
 

DSB har også fått informasjon om at representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS den 
03.11.2021 fattet et vedtak der de anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110 sentralen i 
samarbeid med Namsos kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles 
sentral for Trøndelag i Trondheim. Det forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk 
mulig, og senest innen 01.10.2022. 

 
Kommunene i Værnesregionen brann- og redningstjeneste ønsker en overføring til Midt-Norge 110 
sentral så tidlig som mulig og senest 01.10.2022. DSB mener også disse må prioriteres på grunn av 
kommando og kontroll av beredskap, og at dette er hensyntatt i vedtakets frist. Kommunene/110-
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sentralene må vurdere hvordan overføringen skal gjennomføres slik at lovens § 16 andre ledd hele tiden 
etterleves.  
 
Direktoratet forutsetter at relevante parter blir inkludert i arbeidet slik at det blir en kontrollert og 
forsvarlig endring av 110-tilknytningen for kommunene som per i dag er tilknyttet Namdal 110 sentral. 
DSB oppfordrer til godt samarbeid.  
 
 
7. Informasjon om klagerett  
Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 
første ledd. Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage 
sendes DSB. Det vises for øvrig til forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring. 
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Avdeling for forebygging og sikkerhet 
 
 
Johan Marius Ly Dag Rune Omland 
Avdelingsdirektør Seksjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
Håvard Sæther    
Arvid Vollum    
Statsforvalteren i Trøndelag    
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Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. januar 2022 – 
informasjon til støttegivere  

 
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vedtok 1. desember 2021 nye retningslinjer for 
regionalstøtte som gjelder fra 1. januar 2022. Retningslinjene, som bl.a. skal legge til rette for 
grønn og digital omstilling, er basert på tilsvarende retningslinjer vedtatt av 
Europakommisjonen.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet vil med dette informere om det nye regelverket, og om hva 
norske støttegivere plikter å gjøre for å overholde de nye reglene.  
 
På grunnlag av de nye retningslinjene godkjente ESA 8. desember 2021 et nytt 
regionalstøttekart for Norge (se lenke til ESAs vedtak (nr. 276/21/COL) nedenfor). 
Endringene innebærer at følgende kommuner har kommet inn i virkeområdet: Aurskog-
Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, 
Hustadvika og Aukra1. Vi gjør oppmerksom på at regionalstøttekartet i enkelte tilfeller 
omfatter bare deler av kommuner som slo seg sammen i 2020. Dette gjelder de tidligere 
kommunene Agdenes (Orkland), Audnedal (Lyngdal), Haram (Ålesund), Marnardal 
(Lindesnes), Meldal (Orkland), Midsund (Molde), Nesset (Molde), Sandøy (Ålesund) og den 
delen av Snillfjord som gikk til Orkland2. Regionalstøttekartet vil bli gjenstand for en 
midtveisgjennomgang i 2023, der blant annet behovet for endringer i lys av koronakrisen vil 
bli vurdert. 
 
Det er videre gjort endringer i reglene for regionalstøtte. Endringene omfatter bl.a. økt 
støtteintensitet for å støtte opp under grønn og digital omstilling, forenkling av strukturen i 
retningslinjene og klargjøring av definisjoner og terminologi. Tre kommuner, Utsira, Kvitsøy 
og Aukra, får imidlertid redusert maksimal støtteintensitet.  

 
1 Innenfor nye Aurskog-Høland var gamle Rømskog allerede inne i regionalstøttekartet. Det samme er tilfelle for 
gamle Eide i nye Hustadvika. 
2 Gamle Snillfjord kommune ble delt mellom nye Heim, Hitra og Orkland kommuner. Hele Heim og Hitra er 
innenfor regionalstøttekartet. 
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Nærings- og fiskeridepartementet vil med dette informere støttegivere om at: 

• det bare kan tildeles støtte under tidligere regionalstøtteordninger t.o.m.  
31. desember 2021, og 

• for andre eksisterende horisontale støtteordninger som er videreført etter 
2021, og hvor det gis spesiell behandling til foretak/områder omfattet av 
regionalstøttekartet, må støttegivere gjøre nødvendige endringer for å sikre at 
støtten som tildeles etter 31. desember 2021 er i samsvar med det 
regionalstøttekartet som gjelder på tildelingstidspunktet.  

 
ESA godkjente den 17. desember 2021, med hjemmel i de nye retningslinjene, ordningen for 
differensiert arbeidsgiveravgift for årene 2022-2027. Departementet vil i den forbindelse 
minne om reglene om kumulasjon av offentlig støtte. Fordi foretak i kommuner eller deler av 
kommuner med lavere arbeidsgiveravgift allerede mottar støtte for deler av sine 
lønnskostnader gjennom ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, må støttegivere for 
andre ordninger ta hensyn til dette når det tildeles annen støtte som helt eller delvis dekker 
lønnskostnader. Dette kan for eksempel være tilfelle for støtte under covid-19-regelverket og 
den nasjonale rammeordningen for kommuner som er notifisert til ESA av staten. Det 
oppfordres til å klargjøre dette i regelverket for de respektive ordningene. 
 
Det er støttegiver som er ansvarlig for å påse at midlene utgjør lovlig støtte. Det er derfor 
viktig at støttegivere undersøker hvilken eventuell annen støtte for arbeidskostnader 
foretaket mottar, inkludert bagatellmessig støtte, før støtten utbetales. Støtte til 
arbeidskostnader etter ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil, som påpekt 
ovenfor, redusere muligheten for å støtte arbeidskostnadene utover den støtten lavere 
arbeidsgiveravgift utgjør. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt en ny forskrift 14. desember 2021 
nr. 3661 om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, som trådte i kraft 1. januar 
2022. Denne erstatter forskrift 17. juni 2014 nr. 807.   
 
Departementet vil samtidig informere om at Kommisjonen i 2022 vil vedta endringer i det 
såkalte alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte ("GBER"). Disse endringene, som 
også vil omfatte bestemmelsene om regionalstøtte, vil bli innlemmet i EØS-avtalen og gjelde 
for Norge.  
 
 
Nedenfor følger lenker til ESAs og Kommisjonens retningslinjer, ESAs vedtak om hhv. nytt 
regionalstøttekart og differensiert arbeidsgiveravgift og ny forskrift om virkeområdet for 
distriktsrettet investeringsstøtte: 
 
ESA retningslinjer for regionalstøtte fra 1. januar 2022 

EUR-Lex - 52021XC0429(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
 
Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte fra 1. januar 2022: 

EUR-Lex - 52021XC0429(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0429(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0429(01)
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ESAs vedtak om regionalstøttekart for 2022-2027 (276/21/COL): 

Letter (eftasurv.int) 

Annex I.pdf (eftasurv.int) 

Annex II.pdf (eftasurv.int) 

Annex III(a) and (b).pdf (eftasurv.int) 

 
ESAs vedtak om ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022-2027: 

ESA approves revised Norwegian scheme for regionally differentiated social security 

contributions (eftasurv.int)  

 

Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-14-3661 

 

Med hilsen 

 

 

Carsten Borgersrud Nielsen (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Nina Gørrissen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 
  

https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/College%20Decision%20276%2021%20COL%20-%20State%20Aid%20-%20Norway%20-Norwegian%20regional%20aid%20map%202022-2027.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Annex%20I.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Annex%20II.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Annex%20III%28a%29%20and%20%28b%29.pdf
https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/esa-approves-revised-norwegian-scheme-regionally-differentiated-social-security
https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/esa-approves-revised-norwegian-scheme-regionally-differentiated-social-security
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-14-3661
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Oppfølging etter miljørisiko- og beredskapsanalyser 
 
I perioden 2020-2021 har det vært gjennomført et prosjekt der IUA Sør-Trøndelag har bistått 
kommunene i gjennomføring av sine forskriftsfestede miljørisiko- og beredskapsanalyser 
(forurensningsforskriften §18A-4 og §18A-5). Prosjektet er nå ferdig og vi følger i den forbindelse opp 
med et oppsummerende brev.  
 
Miljørisikoanalysen 
Prosjektet har sett på 7 scenarier som er beskrevet konkret, men der vurderingen har overførbar 
nytteverdi. 
 
Funn: Analysen viser at 1 hendelse havner i kategorien uakseptabel risiko og tiltak er nødvendig, 6 i 
moderat risiko og tiltak må vurderes. 
 
Scenariet med høyest risiko er grunnstøting 
  

ID Hendelse Risikoreduserende tiltak Risiko 

S1 Fartøy i drift I Norge er sikkerhet til sjø avhengig av redningsskøytene og 
slepebåter. Kommunene kan sørge for god beredskap og gjennomføre 
øvelser. Dette vil være med på å hindre større ulykker med akutt 
forurensing. 

8 

S2 Grunnstøting I Norge er sikkerhet til sjøs avhengig av redningsskøytene og 
slepebåter. Kommunene kan sørge for god beredskap og gjennomføre 
øvelser. Dette vil være med på å hindre større ulykker med akutt 
forurensing. 

16 

S3 Observert mulig 
akutt forurensning på 
sjø (ukjent kilde) 

Konsekvensen av observert mulig akutt forurensning på sjø er 
avhengig av hvor dette skjer. Skjer dette i et naturvernområde og vi 
får en hendelse med forurensning blir konsekvensen høy. Generelt er 
det god beredskap langs kysten. Grunnet denne beredskapen og at de 
fleste hendelser ikke medfører større forurensning settes 
konsekvensene lavt. 

8 

S4 Vrakhåndtering Kommunene kan sørge for god beredskap og gjennomføre øvelser. 
Det er viktig med god beredskap og god kompetanse hos mannskapet 
som utfører vrakhåndteringen. Gode vurderinger må ligge til grunn 
før arbeidet startes. 

12 
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S5 Øvrige 
skipshendelser 

Kommunene kan sørge for god beredskap og gjennomføre øvelser. 
Dette vil være med på hindre forurensing dersom en ukjent hendelse 
oppdages. Det er viktig med informasjon og kunnskap. 

8 

V1 Landtransport, større 
diesellekkasje ved 
ulykke 

Kommunene kan sørge for god beredskap og gjennomføre øvelser. 
Det er viktig med god beredskap og god kompetanse hos mannskapet 
som utfører redningen. Gode vurderinger må ligge til grunn før 
arbeidet startes. 

12 

E1 Landbruk Kommunene kan sørge for god beredskap og gjennomføre øvelser. 
Det er viktig med god beredskap og god kompetanse hos mannskapet 
som utfører forbedrende tiltak. 

9 

 
Sannsynlighetsreduserende tiltak: Kysten av Osen kommune er et område med mye båttrafikk og del 
av den største farleden på kysten av Trøndelag. Sannsynlighetsreduserende tiltak vil må være knyttet 
til merking, sjøvett og informasjon. 
 
Konsekvensreduserende tiltak: De konsekvensreduserende tiltak bør være økt fokus på beredskap, 
beredskapslager, opplæring og beredskapsøvelser. 
 
Konklusjon: Det anbefales at Osen kommune nøye går gjennom beredskap, beredskapslager og 
gjennomfører jevnlige øvelser. Selv om det ikke er mange hendelser registrert innenfor Osens 
kommunegrenser er det mange ulike hendelser registrert langs kysten av Fosenhalvøya. 

 

Beredskapsanalysen 
Kommunen har valgt ut 3 dimensjonerende hendelser, og analysert beredskapen etter dem. Funnene 
i analysen viser at det er 3 hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig beredskap. Den største trusselen 
for Beredskapen i Osen er bemanningen. Brannmannskap i Osen er organisert med 16 
deltidsmannskaper i 0,62% stilling, og utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. 
Det er en liten risiko for at folk er borte når den akutte forurensingen skjer. 
 
Det mangler også noen absorbenter, som engangslenser med skjørt, mose, kalkbasert strøprodukt, 
strømper, puter og ark/pads. 
 
Noen av områdene i kommunen er utenfor 2-timerssonen til lensecontainere og 
beredskapstilhenger. Det kan hende at noen av områdene, f.eks. øvre del av Steinsdalen eller Seter 
er innenfor rekkevidde til lensecontainere og beredskapstilhengere i Innherred eller Namsos, men 
dette har vi ikke data på. 
Om det skjer en akutt forurensing i sjø, vil mannskapet i Osen ta i bruk hurtigbåten som har anløp fra 
Sandviksberget. Om denne er ute og kjører ruta si når ulykken inntreffer, kan det ta ekstra tid. En 
egen båt ville løst dette. 
 
Selv om det er usannsynlig at tilstrekkelig med mannskap ikke er tilgjengelig når det trengs, er det en 
teoretisk mulighet at mange er bortreist samtidig. Løsningen er å øke bemanningen, noe som kan 
være vanskelig i en liten kommune med få innbyggere.  
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Noen av områdene i kommunen er utenfor totimerssonen til lensecontainer og beredskapshenger. 
Osen er på grensen mellom IUA Sør-Trøndelag, Inn-Trøndelag og Namdal, så samarbeid med disse er 
essensielt for god beredskap.  
 
På det lokale lageret mangler det noen absorbenter, som kan være viktig å ha når man kommer først 
til ulykkesstedet. Det lokale depotet bør ha minimum det utstyret som er krevd. 
 
Videre arbeid 
IUA Sør-Trøndelag følger opp manglende utstyr og inviterer til øvelser. Videre tar IUA Sør-Trøndelag 
kontakt med de nærliggende IUA-regionene og avklarer hvor det er tilgjengelig utstyr og hvorvidt det 
kan benyttes i Osen kommune ved behov. 
 
Med bakgrunn i alle kommuners analyser har IUA allerede satt i bestilling to arbeidsbåter hvorav den 
ene vil ha hovedbase på Frøya, og den andre plassert hos Fosen brann- og redningstjeneste. Båtene 
vil stå på tilhenger og vil kunne bli flyttet dit det er behov ved aksjoner og øvelser. Dette vil være en 
støtte også for Osen kommune. 
 
I henhold til forurensningsforskriften skal miljørisiko- og beredskapsanalysene revideres ved behov 
og minimum hvert fjerde år.  
 
Forurensningsforskriften §18A-6 beskriver kommunens beredskapsetablering mot mindre tilfeller av 
akutt forurensning. I tillegg skal den interkommunale beredskapen (IUA) beskrives i en egen 
beredskapsplan. Mer informasjon om dette vil sendes ut på et senere tidspunkt. 
 
Vi takker for samarbeidet og for et godt gjennomført arbeid i kommunene. 
 
 
Med hilsen  
IUA Sør-Trøndelag  
 
 
Torbjørn Mæhlumsveen     Anna Carlsson 
Leder IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre   Rådgiver IUA 
 
Oddmund Leikvoll 
Prosjektleder for miljørisiko- og beredskapsanalyser 
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Reglement og rutiner for gjelds- og finansforvaltningen 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar fremlagt reglement og rutiner for gjelds- og finansforvaltning med 
administrasjonens foreslåtte endringer. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
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Tekst med gul skyggelegging foreslås tatt ut det nye reglementet, mens tekst med grønn 
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1. Generelt om reglementet

1.1  - Overordnede rammer

Reglement for finans– og gjeldsforvaltning gjelder for Osen kommune.

Reglementet er utarbeidet i samsvar med: 

- Lov om kommuner og fylkeskommuner, § 14-13, av 21. juni 2019.
- Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning, av 

1.november 2016.

Reglementet trer i kraft fra den dag det er vedtatt i kommunestyret, og er gjeldende til 
kommunestyret vedtar et nytt Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet skal 
forelegges kommunestyret til behandling minst en gang i hver kommunestyreperiode.
Finans- og gjeldsforvaltningen må samsvare med egen kunnskap om forvaltningen, også når 
kommunen benytter ekstern kompetanse.

1.2  - Formål

Formålet med reglementet er å:

- Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning drives i samsvar med gjeldende lover 
og regler, og i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende vedtak

- Utgjøre en samlet oversikt over rammer, retningslinjer og begrensninger som gjelder 
for kommunens finansforvaltning

- Definere hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og 
forvaltning av likvide midler, samt midler beregnet for driftsmål og opptak av 
lån/gjeldsforvaltning.

- Kommunen skal forvalte midlene sine slik at det blir oppnådd lave kostnader på 
finansiering av langsiktige investeringer uten at dette medfører vesentlig finansiell 
risiko

1.3  - Ansvar og fullmakter

Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltningen og 
delegerer til rådmannen forvaltning, herunder også det å inngå avtaler om forvaltning, av 
kommunens midler og låneavtaler innenfor de rammer og vilkår som er nevnt i dette 
reglementet. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for 
kommunestyret som anses som prinsipielle.

All fullmakt, som i dette reglementet er delegert til rådmannen av kommunestyret, kan 
rådmannen delegere videre.

Rådmannen skal utarbeide nødvendige rutiner som sikrer at finans- og gjeldsforvaltningen 
utøves i tråd med dette reglement, i overensstemmelse med kommunens overordnede 
økonomireglement, iht. gjeldende lov og forskrift, samt rutiner for å avdekke evt. avvik.
Reglementet skal være gjenstand for betryggende kontroll. Finansforskriften pålegger 
kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om reglementet legger rammer for en 
finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med kommunelov og forskrift.                                   
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I tillegg skal uavhengig kompetanse påse at rutiner for vurdering og håndtering av finansiell 
risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet foreligger. Rådmannen skal sørge 
for at slike vurderinger innhentes, ekstern eller gjennom kommunens revisor. Kvalitetssikring 
av reglementet skal finne sted ved endring av reglementet og før kommunestyret vedtar nytt, 
endret reglement.

1.4  - Generelle rammer og begrensninger

Reglementet skal omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) 
og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette reglementet er det vedtatt målsettinger, 
strategier og rammer for:

 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.
 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

Kommunen kan ikke pådra seg finansiell risiko utover rammer som er vedtatt i dette 
reglementet eller benytte finansielle instrumenter som ikke er eksplisitt nevnt i dette 
reglement. For Osen kommune er kravet til lav risiko viktigere enn ønske om høy avkastning.

Kommunestyret tar gjennom fastsettelse av dette finansreglement, stilling til hva som er 
tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko.

Finans- og gjeldsforvaltningen i Osen kommune har som overordnet formål å sikre en  
tilfredsstillende  avkastning, samt stabile, forutsigbare og lave netto finansieringskostnader for 
kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

 Det skilles mellom driftslikviditet og overskuddslikviditet
 Kommunen skal til enhver tid ha likviditet, inkludert trekkrettigheter, til å dekke løpende 

forpliktelser. 
 Midlene skal forvaltes med lav finansiell risiko og høy likviditet
 Plassert overskuddslikviditet skal over gitt tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 

innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
 Lånte midler skal over gitt tid bidra til å gi kommunen lavest mulig netto finansutgifter, 

innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, samtidig som det sikres 
størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stiling.

 Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god 
langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens 
innbyggere et best mulig tjenestetilbud

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens 
§52.

 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter.

 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder 
hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger rådmannen en selvstendig 
plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.
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 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.

 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
 Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finans- og gjeldsreglement, å utarbeide 

nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i 
overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.   

 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Kommunen kan i sin finans- og gjeldsforvalting benytte seg av andre finansielle instrumenter, 
såkalte avledede instrumenter/derivater.  Slike instrumenter skal være konkret angitt under de 
enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva 
eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko.

Plassering av Osen kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene 
er beskrevet under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt 8.3.  Så langt det er 
praktisk mulig skal disse etiske kriterier også gjelde for plasseringer i verdipapirfond.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 
ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver 
for seg.

2. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Kommunens likvide midler består av de til enhver innestående midler på kommunens 
bankkonti, og plassering av overskuddslikviditet i henhold til dette reglement. Alle 
plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller 
tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

Det skilles mellom driftslikviditet og overskuddslikviditet.

2.1 -  Driftslikviditet

Osen kommune skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkl. eventuell kassekreditt, 
som er minst like stor som forventet likviditetsbehov de neste 3 måneder.  Likviditet utover 
dette utgjør overskuddslikviditet. 

Osen kommunens driftslikviditet skal være plassert i bank i henhold til hovedbankavtale og 
det kan ikke inngås avtale om tidsbinding. 
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2.2  - Overskuddslikviditet

Kommunens overskuddslikviditet kan plasseres i henhold til følgende retningslinjer:

2.2.1. -  Innskudd i bank

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 2 mill

2.2.2.  - Andeler i pengemarkedsfond 

For plassering i rentefond gjelder følgende:

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og 
som inngår som en del av anerkjent institusjon/finanskonsern.

b) Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder.
c) Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment 

grade”)
d) Porteføljen i aktuelle rentefond kan bestå av papirer med inntil 20 % BIS-vekt, 

herunder:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer i NOK utstedt eller garantert av OECD/EØS sone A 

stater1.
- Obligasjoner med fortrinnsrett (særskilt sikrete obligasjoner)2 
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller 

fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av ”senior” sertifikat – og obligasjonslån, utstedt 

eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.

e) Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder ansvarlige lån eller 
fondsobligasjoner.

e) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene 
skal alltid være tilgjengelige på få dager. (normalt 1-3 dager)

f) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt 
pengemarkedsfond skal ikke overstige 1,5 år.

1 Stat i sone A: Stater innen OECD området, samt Det europeiske økonomiske fellesskap.  Stater som 
reforhandler sin statlige utenlandsgjeld, skal utelukkes i et tidsrom på 5 år.
2 Obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån 
med pant i bolig eller annen fast eiendom.
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 Direkte eie av verdipapirer

For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder følgende:
a) Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn 12 måneder til 

endelig forfall.
b) Ingen enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment grade”) på 

investeringstidspunktet, eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende 
kredittkvalitet.

c) Papirene kan ha inntil 20 % BIS-vekt, og kan bestå av:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller 

fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av ”senior” sertifikat – og obligasjonslån, utstedt 

eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.
d) Det kan ikke plasseres midler direkte i ansvarlige lånekapital, fondsobligasjoner, 

grunnfondsbevis/egenkapitalbevis, industriobligasjoner eller aksjer.
e) Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn kr 2 mill. Unntatt 

fra denne begrensningen er plasseringer i statspapirer. 

2.2.3 -   Plasseringsbegrensninger

Kommunens likvide midler til driftsformål skal plasseres på konto hos 
hovedbankforbindelsen. Eventuelt supplert med innskudd i andre større bank- eller 
forettningsbanker.

 Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon skal ikke overstige 2 % av 
institusjonens forvaltningskapital 

 Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets 
forvaltningskapital.

 Kommunen kan ikke plassere mer enn 10 % av sin ledige likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål i ett enkelt rentefond. 

3. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Med gjeld menes lån til finansiering av investeringer som bokføres under langsiktig gjeld i 
Osen kommunes balanse.

3.1 - Vedtak om opptak av lån

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye ordinære lån i budsjettåret. Slike vedtak skal 
som minimum angi:

 Lånebeløp

Rådmannen har fullmakt til å avgjøre avdragstidens lengde.
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Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføre låneopptak, herunder 
godkjenne lånevilkår, og for øvrig forvalte kommunens innlån etter de retningslinjer som 
framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 14-15 om 
låneopptak.  

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 

Låneopptaket gjøres på bakgrunn av følgende kriterier: 

- Det kan kun tas opp lån i norske kroner.
- Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt 

livselskaper, Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og 
obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som åpne serier (rammelån) og uten 
avdrag (bulletlån) Finanseringen kan også skje gjennom finansiell leasing.

- Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt 
investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle 
markedsforhold.

- Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det 
skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle lånegivere. Det kan 
gjøres unntak fra denne regelen ved låneopptak i statsbank ( Husbanken). 
Gjeldene regler for offentlige anskaffelser skal følges.

Øvrige finansieringsavtaler gjelder finansielle leieavtaler som også skal betraktes som et 
gjeldsforhold, og renterisikoen i slike avtaler skal regnes med i gjeldsportefølgens samlede 
renterisiko.

3.2 - Rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall 

herunder spesielt for gjeldsportefølgen med fast rente 
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på 

samlet rentebærende gjeld skal søkes optimalisert med tanke på forutsigbarhet og 
lavest mulig risiko

c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett 
år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra 
markedssituasjonen.

d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segmentet på 
en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.

e) I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens 
vektede renteløpetid være 3 år.  
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For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler 
(FRA) og rentebytteavtaler (SWAP).  Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å 
endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld.  Forutsetninger for å gå inn i slike 
kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt 
tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig. 

Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger 
under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter.  Hensikten bak hver 
derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller 
låneportefølje.  Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor 
dette området, som motpart ved slike kontrakter

Det gis ikke anledning til å benytte finansielle instrumenter som framtidige renteavtaler 
(FRA) og rentebytteavtaler (SWAP) 

3.3 - Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 
ordinære låneforfall begrenses. 

b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 30 % av kommunens samlete gjeldsportefølje
c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 

låneopptakene på flere lånegivere.
d) Lån med forfall, evt med långivers rett til å kalle inn lånet, inntil 12 måneder frem i tid 

skal ikke utgjøre mer enn 20 % av den samlede låneportefølje. Skal vi ta inn dette ?
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3.4 -  Opptak av startlån 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye ordinære lån i budsjettåret. Slike vedtak skal 
som minimum angi:

 Lånebeløp

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføre låneopptak, herunder 
godkjenne lånevilkår, og for øvrig forvalte kommunens innlån av startlån etter de 
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i 
kommunelovens § 14-17 om lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån.

Det kan også tas opp lån for å finansiere videre utlån hvis:

- Låntakeren skal bruke midlene til investeringer
- Låntakeren ikke driver næringsvirksomhet
- Utlånet ikke innebærer en vesentlig økonomisk risiko for kommunen

Mottatte ekstraordinære avdrag på videreutlån kan i årsbudsjettet bare finansiere avdrag på 
lån eller brukes til nye utlån, forutsatt de samme betingelsene.
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4. Rapportering

4.1 - Rapportering driftslikviditet

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapporter for kommunestyret 
som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.  
I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x
Mill 
NOK

% Mill 
NOK

% Mill 
NOK

% Mill 
NOK

%

Innskudd hos 
hovedbankforbindelse 
Andelskapital i rentefond

Fond 1
Fond 2

?
Innskudd i andre banker
Direkte eie av verdipapirer
Samlet kortsiktig likviditet 100 % 100 % 100 % 100 %
Avkastning siden 31.12.201x-1 ? ? ?

? ? ?

Rapporten skal i tillegg angi følgende:

 Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finans- og gjeldsreglementet.

 Rådmannens beskrivelse og vurdering av aktiva sammensetning, verdiberegning, 
avkastning og risiko i tillegg til eventuelt oppståtte avvik og markedsbetingelser sett i 
sammenheng med egne oppnådde betingelser.
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4.2 -  Rapportering lån

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering rapportere til kommunestyret på status 
for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang, i forbindelse med 
årsberetningen rapportere til kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved 
utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell:

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x
Mill 
NOK

% Dur. Mill 
NOK

% Dur. Mill 
NOK

% Dur. Mill 
NOK

% Dur.

Lån med pt rente
Lån med NIBOR basert 
rente
Lån med fast rente
Rentebytteavtaler:
Avtaler med mottatte renter -
Avtaler med avgitte renter +
Finansielle leasing
Samlet langsiktig gjeld 100 

%
100 
%

100 
%

100 
%

Effektiv rentekostnad  
siden 31.12.201x-1

? ? ?

Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X)

? ? ?

Antall løpende enkeltlån
Største enkeltlån NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing)  så langt i året
 Refinansiering av lån så langt i året
 Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 

rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov 

 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finans- og gjeldsreglementet.
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5. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

5.1 - Formål

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig 
avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Osen kommune et godt tjenestetilbud.  

Forskrift om kommuners finans- og gjeldsforvaltning skiller mellom forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, og forvaltning av langsiktige finansielle 
aktiva atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål.

5.2  - Investeringsrammer

Osen kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.  

Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva, vil dette finans- og gjeldsreglement bli oppjustert med 
nødvendige og tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning.  Det endrete finans- 
og gjeldsreglement vil bli vedtatt av kommunestyret før oppstart av forvaltning av langsiktige 
finansielle aktiva.

8.3 Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 
være retningsgivende for Osen kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.  

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane 
våpen skal utelukkes fra porteføljen.  Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar 
uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:

 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, 
tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn

 Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 
miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske 
normer 

Osen kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både 
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning.  Det er Osen kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en 
uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved 
utvelgelsen av sine investeringer.  

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i 
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med 
sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg 
ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.
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6. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell 
risiko

6.1 -  Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finans- og gjeldsreglementets 
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes.  Avviket slik det har fremstått, og eventuelt 
økonomisk konsekvens av avviket skal rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære 
finans- og gjeldsrapportering sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 
sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

Rådmannen skal utarbeide detaljerte rutiner som sikrer at finans- og gjeldsforvaltningen 
utøves i tråd med kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning, og gjeldende lov og 
forskrift.

6.2  - Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finans- og 
gjeldsreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 
regler og reglene i finansforskriften.  I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for 
vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finans- og 
gjeldsreglementet. 

Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes. 

Kvalitetssikring av finans- og gjeldsreglementet skal finne sted ved hver endring av 
reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement.  I denne sammenheng 
skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 
 



Osen kommune

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR

FINANS- OG GJELDSFORVALTNINGEN

Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning§ 8

Vedtatt av kommunestyret



Rutiner for Osen kommunes finansforvaltning.

Osen kommune skal i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners

finansforvaltning $ 8 etablere rutiner for kommunens finansforvaltning.

Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og gjeldsforvaltningen

utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finans- og

gjeldsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal etableres rutiner for

vurdering og håndtering av finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av lån,

og rutiner for a avdekke avvik fra finansreglementet. Kommunestyret og fylkestinget skal

påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene.

Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves.

Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko. Den finansielle risiko som ligger i et verdipapir,

vil som regel bestå av flere typer risiko samtidig. Definisjoner av de ulike typer av finansielle

risiko vises i vedlegg 1.

Gjennom rutinene skal kommunen særlig følge opp:

• Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle

avtaler fr avtaleinngaelse.

• Forsvarlig saksutredelse fr avtaleinngåelse

Er avtalene innenfor retningslinjene i kommunens finansreglement?

Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig?

Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen kunnskap?

• Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen i finansiell

risiko

I forhold til tillatt risikonivå

I forhold til krav til risikospredning

Følgende rutiner er knyttet til utøvelsen av kommunens finansreglement vedtatt .



Rutine Jmf.fin- Rutiner, generell del Ansvar Nar

nr. Regl.pkt
1 1.1 Revidering av finansreglementet. Radmann Minst hvert

Revideringen av finansreglementet fjerde ar -
skal opp i junimøtet i det første året i fortrinnsvis i

en ny periode. Arbeidet starter i april første året av

med gjennomgang av reglementet og valgperioden.

innlegging av eventuelle endringer.

Finansreglementet skal gjennomgås
av uavhengig part. Vi har valgt å
benytte kommunerevisjon.

1b 1.1 Revidering av administrative rutiner. pkonomi-

De administrative rutinene skal medarbeider

revideres samtidig som
finansreglementet blir revidert. Ved

revidering skal blant annet følgende
vektlegges: nye krav i lov og forskrift,

nye risikoer og lignende.

2 1.4 Risiko. Rådmann Lopende

Vurdere at alle transaksjoner er i tråd
med kommunens grunnholdning til

ulike former for risiko. Dersom
økonomimedarbeideren er i tvil om

risikoen i transaksjonen tas det enten
opp med rådmannen eller man avstår
fra transaksjonen.

2b 1.4 Kunnskap om finansielle markeder Qkonomi- L@pende

og instrumenter. medarbeider

Finansielle instrument man ikke har
kunnskap om skal ikke benyttes.

3 4.1,4.2 Rapportering til kommunestyret - Qkonomi- Tertialvis

periodisk. medarbeider

Rapporten følger utformingen i Rådmann

reglementet og skal inneholde

minimum det som er nevnt der.
Dersom man kommer over
oppstillinger/grafer som kan utdype

og forbedre forståelsen, tas disse
med. Rapporten legges med som en
del av tertialrapportene (30. april og
30. august) og årsberetningen
(31/12)



4 1.4, 4.1, Rapportering til kommunestyret  - Rådmann L@pende
4.2,6 ad hoc.

Dersom det kommer opp saker av
prinsipiell betydning, eller vesentlige
endringer på finansområdet tas dette
opp fortløpende uavhengig av de
periodiske rapportene.

5 1.4 Signatur - rettigheter. Rådmann Lpende
Utstyre økonomimedarbeider og
eventuelt andre med
signaturrettigheter overfor eksterne
parter ihht kommunens
retningslinjer.

6 1.4 Sikre at kommunen har riktig Rådmann L@pende
investorbeskyttelse (ihht MiFID) gitt
kommunens kompetansenivå.
Kommunen skal være klassifisert som
ikke - profesjonell kunde
(se vedlegg 2).

7 1.4 Arkivering. Rådmann Lpende
Saksbehandlersystemet skal benyttes
for oppbevaring av avtaler og andre
dokumenter som ikke er
regnskapsbilag.

8 2 Rullering av hovedbankavtale. Økonomi- Lpende
Hovedbankavtalen skal rulleres ved medarbeider
behov. Det er anledning til abenytte
innleid konsulent ved
gjennomføringen av anbudsrunden.
Arbeidet skal starte minst seks
måneder før avtalen løper ut.

9 2.1,2.2 Likviditetsbudsjett/prognose. pkonomi- Lpende
Det skal utarbeides en kvartalsvis medarbeider
oversikt over forventede inn - og
utbetalinger. Dette for aavdekke
mulige likviditetsproblemer.
Eventuell ledig likviditet vurderes for
plassering i banker og/eller
pengemarkedsfond.



10 2.1,2.2, Plassering av ledig likviditet. Qkonomi- Lpende

2.2.1, Når likviditeten ligger på et nivå som medarbeider

2.2.2, er tre ganger månedlig

2.2.3 lønnsutbetaling skal avkastningen i

hovedbank vurderes opp mot
alternative plasseringsmuligheter.

Dersom forventet avkastning på

alternative

plasseringer/fondsplassering er

høyere enn betingelsene i

hovedbank, kan ledige midler

plasseres der avkastningen er antatt

best.

11 2.2.3 Plassering av ledig likviditet ut over konomi- Ved behov

hovedbank. medarbeider

Ledige midler fordeles på flere

fond/banker med maks/min som
følger - se vedlegg 3.

12 3.1 Låneopptak. Qkonomi- Ved behov

Opptak av lån med bakgrunn i medarbeider

vedtak, rutiner for Radmann

innhenting/evaluering av tilbud,
signering av gjeldsbrev. Eventuell

utstedelse av egne lån.

Innhenting/evaluering av tilbud.
Oppsett av rutiner med avtalepart.

Bruk eventuell ekstern kompetanse.

Se vedlegg 4.

13 3.2 Rentebetl ngelser. Qkonomi- Ved behov

Valg av andel fast/flytende rente, medarbeider

vurdering rundt behov for stabilitet. Radmann

Bruk av rentesikringsinstrumenter.

Innhenting/evaluering av tilbud.

Se vedlegg 5

14 3.2 Vurdere behov for øvrig Rådmann Lopende

finansavtaler (leasing)
Vurderes i forbindelse med

anskaffelsen



Vedlegg 3

Plassering av ledig likviditet:

Flgende Oppfyller Oppfyller Anerkjent Rentefølsomhet Kreditt Vedlegg
fond/ kravom krav om selskap under 12 mnd rating
Banker kan 20% BISvekt ingen
benyttes ansvarlig

lån

Fond 1
Fond 2
Fond 3
Bank 1
Bank 2
osv

Sprsmal: Svar Dato
Likviditetsbeholdningen er over 3  *  lønnsutbetaling

Likviditetsbeholdningen er
Minimumsbeholdning
Kan plasseres

Nivået (ledig likvid.beholdn.) forventes å holde i :
En måned
To måned
Tre måned
Mer enn tre måneder

Rentenivået i hovedbank er:
Rente annen bank:

Kriterier:
Eierandel i rentefond, mindre enn 5 % av fondets
forvaltningskapital

Konklusjon/det foretas flgende plassering: Andel av total plassering
Fond 1
Fond 2
Bank 1
Bank 2
osv

• Maks 10 % av ledig likviditet pr. fond



Plassering av ledig likviditet i enkeltpapirer:

For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder følgende:

Tekst Resultat
Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn
12 måneder til endelig forfall
Ingen enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- på
investeringstidspunktet, eller vurdert av forvalter til aha minimum
tilsvarende kredittkvalitet
Papirene kan ha inntil 20 % BIS-vekt, og kan bestå av:
*Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat
*Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norsk statsforetak
*Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller
fylkeskommuner
Rentebaerende papirer, i form av «senior» sertifikat - og obligasjonslån,
utstedt eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner
Det kan Ikke plasseres midler direkte i ansvarlige lånekapital,
fondsobligasjoner, grunnfondsbevis/egenkapitalbevis eller aksjer.

Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn
2,0 mill kroner. Unntatt fra denne begrensningen er plassering i
statspapirer.



Vedlegg4

Laneopptak gjennomfres som flger:

Startlån:

Det søkes Husbanken om startlån ut fra (budsjett) - vedtaket i kommunestyret. Dersom det er behov

for ytterligere låneopptak i løpet av året, fremmes det sak for kommunestyret om dette.

Lån til investeringer:

Dersom det er høyere innskuddsrente enn lånerente tas lånet opp tidligere i året. Dersom det er

motsatt, tas lånet opp når behovet oppstår i løpet av året.

Folgende rutine skal flges:

A. Vurdere om lånet skal tas som sertifikat eller obligasjonslån. Følgende kriterier skal være

avgjrende:
a. Fordeling av sertifikat/obligasjon/vanlig lan
b. Rentebetingelser
c. Refinansiering

B. Dersom det skal tas opp som et ordinært lån i bank må det utarbeides låneforespørsel som

sendes til antatt aktuelle tilbydere.
a. Lånet med laveste rente aksepteres
b. Lånet tas opp med flytende rente. Eventuell rentebinding avgjøres på

porteføljenivå.



Vedlegg 5

Rentesikring.

I henhold til finansreglementet skal rentesikringen være innenfor følgende beskrankninger:

Tekst Krav Resultat Dato
Vektet rentebindingstid Fra 1 år til 5 år

Andel flytende Minimum 1/3

Andel fast Minimum 1/3
Vektet rentelpetid 3 år

Spredd tidspunkt for forfall Se vedlegg

Aktuelle motparter:

Kommunalbanken
KLP kommunekreditt

Sikringsdokumentasjon

1. Før en regnskapsmessig sikring begynner, og så lenge den vedvarer, skal det foreligge

sikringsdokumentasjon

2. Sikringsrelasjonen effektivitet skal dokumenteres forut for inngåelsen av sikringen.

Vurderingen må følges opp ved hver regnskapsavslutning gjennom hele sikringsperioden.

3. For hver enkelt sikringsrelasjon skal det dokumenteres:

a) Formålet med sikringen

b) Hvilken type risiko som skal sikres

c) Hvorvidt det er en kontantstrømsikring eller en verdisikring

d) Hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres

e) Hvilket sikringsinstrument som skal anvendes

f) Sikringseffektiviteten



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/1168 - 2 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 03.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
004/22 Kommunestyret 26.01.2022 
 
 
Søknad om støtte til "Storversdagen" 2021 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar å støtte teaterkonsert/storversdagen 2021 med 100 000,- kroner som 
omsøkt. Tilskuddet finansieres ved bruk av restmidler fra eldre/utgåtte fond som følger; 
50 000 kroner fra fond 25100045 (små-kommuneprosjektet) 
18 244,53 fra fond 25100041 (kvinner i lokalpolitikken) 
31 755,47 fra fond 25100017 (Næringsfond I) 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
UtkantTeatret søker om støtte for avholdt teaterkonsert/Storversdagen 2021 (vedlagt) på 100 000,- 
kroner. Bakgrunnen for søknaden er at tiltaket har måttet endre oppsetningen under pandemien 
siste året, i tillegg til at arrangementet fikk betydelig mindre støtte enn forutsatt fra 
Kulturdepartementet. 
Konseptet «Storversdagen» har også tidligere mottatt støtte fra kommunen. I 2018 ble det gitt 
50 000,- kroner til forprosjekt, og i 2019 tilskudd på 120 000,- kroner til arrangementet. Det ble i 
samme sak vedtatt å gi 80 000,- kroner for påfølgende år. Dette ble utbetalt i 2021. Tilskuddene ble 
tildelt ved bruk av disposisjonsfond.   
Vurdering: 
Det er flere avveininger som kommer inn i saken. 
I utgangspunktet har pandemien vanskeliggjort arrangementet, og dermed påvirket 
inntektspotensialet, i tillegg til at man har mottatt mindre tilskudd enn forutsatt. Så kan man stille 
spørsmål rundt ambisjonsnivået til teatret. På et lite sted som Osen oppstår det raskt utfordringer 
med å få nok inntekter til å svare ut den budsjetterte utgiftssiden som dette tiltaket legger opp til. 
Men på den andre siden vil også et arrangement av slike dimensjoner gi behov for mange involverte, 
og dermed oppstår også en viktig sosial, interessant og lærende arena for alle involverte. I dette 
ligger det også mye læring som vil komme Osen-samfunnet til gode i fremtiden. Ut fra en samlet 
vurdering, og med bakgrunn i de uheldige påvirkninger en pandemi gir i denne sammenheng, vil 
rådmannen tilkjennegi at kommunen ser behovet for å yte videre støtte for å få gjennomført det 
ønskede arrangementet i 2022. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Det er store folkehelsegevinster i saken, både for involverte deltagere og publikum 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 



  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Søknad om støtte til teaterkonsert/storversdagen 2021 
Resultat balanserapport pr. 07.12.21 
Årsregnskap 2019 - UtkantTeatret 
Årsregnskap-revisjonsberetning 2020 UtkantTeatret 
 
 



SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERKONSERT/STORVERSDAGEN 2021  
 
                                               

Steinsdalen, 14.12.21

Innledning:
Dette er et splitter nytt teaterstykke, der Siv Trine Haldaas står bak manus og musikk. 
Stykket er basert på et trist kapittel i lokalhistorien: Den 21. januar i 1859 var båtene ute på 
dagfiske, da det fra klar himmel kom et plutselig uvær. Mange kom seg aldri til land, og 22 
fiskere druknet denne dagen. Hepsøya ble tømt for mannfolk. En hendelse som hele 
nasjonen tok del i gjennom den tids aviser. Kunstnerne Tidemann og Gude hentet også 
inspirasjon fra Storversdagen og malte sitt siste felles maleri med inspirasjon fra denne 
hendelsen. Forestillingen er beretningen om en familie som ble berørt av tragedien. Vi blir 
kjent med familien og samfunnet de lever i, både før og etter ulykkesdagen. Dette er først og 
fremst et menneskelig drama, og det spennes opp et lerret som forteller om menneskets 
råskap, på godt og vondt.

Spelet skal bli et løft for Osen kommune, noe kommunens innbyggere kan samles om. 
Sammenstillingen av spisskompetanse og lokalt engasjement gir både glød og energi mot en 
stor fellesskapsfølelse og kunstnerisk seier. Med oss på laget har vi flere profesjonelle 
ressurser som kommer til å løfte dette prosjektet til et høyt nivå, og bidra til 
kompetanseheving av lokale aktører og ansvarspersoner, med det formål å lære om ulike 
kulturproduksjon. Slik håper vi å kunne oppnå fremtidige arbeidsplasser og bolyst i vakre 
Osen.

Gjennomføring/endring av prosjekt:
Storversdagen(SVD) har vært en lang og krevende prosess. Som mange andre har vi hatt 
store utfordringer grunnet pandemien. Usikkerheten om gjennomførelse har vært 
«hengende» over oss hele tiden. Heldigvis så har vi hatt en regissør og produksjonsleder som 
har stått på, og lagt ambisjonsnivået høyt. Det kan hende det ble satt litt for høyt, i den 
situasjonen vi stod i med Covid-19. Men samtidig var det viktig for oss å sette standarden for 
Storversdagen ved 1. års oppsetning, da dette er ei forestilling som skal sette Osen på kartet. 

Vi hadde avtaler med profesjonelle skuespillere og musikere som ble inngått i 2020, for en 
full oppsetning av SVD i august i år. Iht. avtalen og av hensyn til usikkerheten rundt 
koronasituasjonen, valgte styret innen en angitt frist i mars, å terminere samtlige kontrakter. 
En full oppsetning ville være umulig, da det forutsatte et stort publikum i mange 
forestillinger. Av hensyn til de profesjonelle, men også alle amatører og andre frivillige, som 
hadde jobbet med oppsetningen siden høsten 2019, valgte vi å satse på nedskalert 
oppsetning - en Teaterkonsert (en bit av SVD).  Samtidig ble vi forsikret om at vi ville bli 
omfattet av stimulerings -og kompensasjonsordningen i kultursektoren. Skulle vi klare å 
holde ensemblet samlet, var det viktig å få vist fram Storversdagen, samt at styret følte et 
ansvar for de skuespillerne og musikerne vi hadde avtaler med.  Vi inngikk derfor nye avtaler 
med de profesjonelle skuespillerne og musikerne, og fikk gjennomført tre «fulle» 



forestillinger med 200 publikummere på hver i august. Det ble ei fantastisk helg og stor 
suksess!  Adresseavisens anmelder gav terningkast 5.  I tillegg ble det en meget fin omtale i 
Fosna-Folket, og ikke minst god kritikk fra befolkningen.
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2021/08/14/Sterke-kvinner-bringer-verden-videre-
24410993.ece

Økonomi:
Regnskapsmessig ble årets forestilling av SVD ingen suksess.  Arbeidet opp mot 
sponsormarkedet var vanskelig, og vi fikk betydelig mindre enn forventet.  Noe skyldes nok 
pandemien, men tror også det kan være at sponsorer var usikre på SVD, da dette var en ny 
og ukjent oppsetning.  Selv om honorarer til profesjonelle ble «presset» ned til det minimale, 
så blir selvfølgelig et slikt arrangement i en pandemi en «risikosport».
Men, vil berømme den store dugnadsinnsatsen som er gjort, den er enorm! Dette gjelder 
mange frivillige, men også fra produksjonsleder, regissør og manusforfatter! Manus/musikk 
måtte skrives om/tilpasses en nedskalert versjon, og tilsa mange timer ekstra. På rollelisten 
hadde vi 31 personer, og i produksjonen rundt 70-80 personer.  I tillegg mange andre 
samarbeidspartnere.  Alle disse bidro maks til at dette skulle bli en fantastisk  oppsetning.  Vi 
setter stor pris på en og hver, og ser viktigheten med et stort samhold.  

Dessverre viste det seg at vi fikk betydelig mindre i støtte fra Kulturdepartementet enn 
forutsatt – kun kr 70.000.  Dette har gitt oss utfordringer økonomisk, og vi ble nødt til å ta 
opp et kassekredittlån på kr 100.000.  Pr. i dag har vi en manko på i underkant av kr 100.000, 
for å gjøre opp våre forpliktelser.

Derfor håper vi veldig på at kommunen kan være med på å dekke opp arrangementet som 
ble gjennomført i 2021 –  Vi søker herved om støtte på kr 100.000.

Håper kommunen ser positivt på dette, og kan gi oss et snarlig svar.  Storversdagen betyr så 
mye for bygda vår, og vi gleder oss til fortsettelsen!  Styret er nå inne i en diskusjon om 
videre arbeid med Storversdagen, og det er ingen tvil om at det kommer flere oppsetninger. 
Vi gir oss ikke!

Steinsdalen, 14.12.21

Med vennlig hilsen
på vegne av UtkantTeatret

Marit Hepsø/styremedlem/kasserer

Vedlegg:
- Prosjektregnskap 2021/Storversdagen
- Årsregnskap 2018-2020/UtkantTeatret

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2021/08/14/Sterke-kvinner-bringer-verden-videre-24410993.ece
https://www.adressa.no/pluss/kultur/2021/08/14/Sterke-kvinner-bringer-verden-videre-24410993.ece


Resultatregnskap

STORVERSDAGEN

3101 Billettsalg

3260 Salg skjorter/ annen rekvisita

3300 Matsalg arrangement

Salgsinntekter

3400 Tilskudd Osen kommune

3410 Offentlig tilsk. Norsk Kulturråd

3420 Offentlig tilsk. Fylkeskommune

3430 Støtte studiekurs

3450 Momskompensasjon NATF'

3460 Tilskudd andre

3900 Sponsorinntekt

3902 Sponsorstøtte Norges Råfisklag

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

4100 Varekj. t-skjorter, annen rekvisita

4102 Varekj. kostyme/sminkeavd.

4103 Varekj. bevertn. prøver/premierefest

4104 Varekj. rekvisita/scenografi

4300 Innkjop av varer for prøver

Varekostnad

5010 Lønn

5400 Arbeidsgiveravgift

Lønnskostnad

6300 Leie av hus/ overnatting aktører

6560 Rekvisita, annen

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

6701 Honorar regissør

6703 Honorar komponist/manus

6704 Honorar musikere

6705 Honorar skuespillere

6707 Honorar scenograf

6708 Honorar dramaturg

6709 Honorar sanginstruktør

6711 Honorar kapellmester/repetitør

6713 Honorar produksjonsleder

6714 Honorar regiass./produksj.ass.

6720 Honorar MF-ansvarlig

6790 Tekniske tjenester, lys/lyd

6860 Kursarrangement

7130 Reisekostnader

7160 Diettkostnader

7300 Salgskostn./ provisj.

7320 Markedsføring, reklame/ annonser

7770 Gebyrbank

Rapport 2021

UtkantTeatret
I år I fjor

176 600 0
19 435 0

16 291 0

212 326 0

80000 0

51500 75000

220 000 60000

26 125 9 335

0 3946

175 694 0

122 930 65000

0 10 000

676 249 223 281

888 575 223 281

30470 0

1 856 299

27 814 0

18 200 0

0 3 561

78340 3860
59200 0

3019 0

62 219 0

15 050 0

1874 0

2000 0

109 302 67 400

140 000 140 000

95200 0

88800 0

20 000 0

0 30000

60000 0

70000 0

50000 0

10000 0

25000 0

89 192 0

3572 27 600

53850 9 012

2345 0

11920 0

63532 0

234 54

Utarbeidet 07.12.2021 Marit Hepso



Balanse

STORVERSDAGEN

7771 Geb. Vipps/iZettle

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

8051 Renteinntekter bank

Annen renteinntekt

Sum finansinntekter
8150 Annen rentekostnad

8154 Kassekredittkostnader

Annen rentekostnad

Sum finanskostnader

Sum netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Rapport 2021

UtkantTeatret

I år I fjor

611 0

912 482 274 066

l 053 041 277 925

-164 466 -54 644

59 124

59 124

59 124
693 0

3289 0

3983 0

3983 0

-3 924 124

-168 390 -54 521

Ordinært resultat -168 390 -54 521

Resultat etter skatt -168 390 -54 521

Utarbeidet 07.12.2021 Marit Hepsø



Balanse
UtkantTeatret

31.12.2021 31.12.2020 01.01.2021

Eiendeler

Bankinnskudd,kontanter o.l. 113 783 70 833 70 833

Sum eiendeler  · 113 783 70 833 70 833

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital 70 833 70 833 70 833
Udisponert resultat -166 042 0 0
Sum opptjent egenkapital -95 209 70833 70 833

Sum egenkapital -95 209 70 833 70 833

Leverandørgjeld 99 800 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109 192 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208 992 0 0

Sum gjeld 208 992 0 0

Sum egenkapital og gjeld 113 783 70 833 70 833

Utarbeidet 07.12.2021 Marit Hepso



UTKANTTEATRET

RESULTATREGNSKAP 31.12.2019

3100 Medlemskontingent
3200 Inntekt underholdning
3210 Inntekt arrangement

3260 Salg av skjorter 2019

3265 Salg/sponsing av garn

3400 Tilskudd Osen Kommune
Sum Driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER

4000 Utgifter underholdning
4100 Innkjp varer T-skjorter
4101 Varekjp Garn

6720 Honorar Prosjektleder

7410 Medlemskont. NATF

7500 Forsikringspremie

6820 Trykksaker/rekvisita
7790 Gebyr bank
7791 Gebyr vipps

Sum Andre Driftskostnader

Sum Driftsresultat

Finanskostnader
8050 Renteinntekt

Sum finanskostnader

ARSRESULTAT/OVERSKUDD

BALANSE 31.12.2019
Eiendeler

1920 Bank 43451241088
Sum eiendeler

Egenkapital/gjeld
8800 Udisponert årsresultat (overskudd)
2400 Leverandørgjeld

Sum Egenkapital/gjeld

31.12.2019

3 500,00

31.12.2018

2 250,00
1000,00

4 211,05

3 500,00

1500,00

120 000,00
132 711,05

-200,00
-4 313,00

-3 360,00

-50 000,00

-2 000,00

-1 000,00

-3 850,00

-21,00
-43,51

-4 050,00
-6,00

-60 894,00 -7 906,00

71817,05 50 344,00

86,39 8,97
86,39 8,97

71903,44 50 352,97

122 212,90 54 402,97
122 212,90 54402,97

-122 212,90 -SO352,97
-4 050,00

-122 212,90 -54 402,97



Revidering av regnskap for UtkantTeatret

Årsregnskap 2020

Vi har foretatt revisjon av regnskapet for 2020 som viser et underskudd på
51 380,24 kr.

Regnskapet er funnet i orden.

Sandviksberget, 11.03.2021

C
_£Lo.4eh» )lg.

Eli Barbro Amrud Nilsen

l



UTKANTTEATRET

AVDl AVD2 Totalt Reelt i fjor pr.

Resultatregnskap 31.12.2020 UtkantTeatret Storversdagen PR.31.12.20 31.12.2019
3100 Medlemskontingent 7 200,00 7 200,00 3 500,00
3160 Grasrotandel norsk tipping 1231,30 1231,30 0
3210 Inntekt arrangement 7 011,00 7 011,00 4 211,05
3260 Salg av skjorter 4190,00 4190,00 3 500,00
3265 Sponsing av gam 2 000,00 2 000,00 1 500,00
3400 Tilskudd Osen Kommune 120 000,00
3410 Offentlig tilskudd Norsk Kulturråd 75 000,00 75 000,00
3420 Offentlig tilskudd Fylkeskommune 60 000,00 60 000,00
3430 Offentlig støtte Studiekurs 9 335,00 9 335,00
3450 Momskompensasjon.NATF 3 946,00 3 946,00
3600 Sponsorstøtte bedrifter Asponsor 65 000,00 65 000,00

C
3605 Sponsorstøtte Norges Råfisklag 10 000,00 10 000,00

Salgsinntekter 21632,30 223 281,00 244 913,30 132 711,05

4000 Utgifter underholdning 200,00
4100 Innkjp varer T-skjorter 13 656,00 13 656,00 4 313,00
4101 Varekjp Garn 1651,02 1651,02 3 360,00
4102 Varekjøp Kostyme/sminkeavd 299,00 299,00
4300 Innkjp av varer for prover 3 560,59 3 560,59
6701 Honorar Regissør Elisabeth Matheson 67 400,00 67 400,00
6703 Honorar Manus og Musikk sr 140 000,00 140 000,00
6708 Honorar dramaturg Elisabeth 30 000,00 30 000,00
6720 Honorar Prosjektleder 0 so000,00
6860 Kursarrangement 27 600,00 27 600,00

7130 Reisekostnad, honorarer 9 011,65 9 011,65

(_
7410 Medlemskont. NATF 2 000,00 2 000,00 2 000,00
7500 Forsikringspremie NATF 1000,00 1000,00 1000,00
7790 Gebyr bank 3,00 54,00 57,00 21,00
7791 Gebyr vipps 181,84 181,84 43,51

Kostnader 18 491,86 277 925,24 296 417,10 60 937,51

8050 Annen renteinntekt 0 123,56 123,56 86,39

Sum Resultat 3140,44 -54 520,68 -51 380,24 71859,93

Balanse pr 31.12.2020

Bank 43451241088 70 832,66

Egenkapital 70 832,66



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/642 - 32 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 12.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
005/22 Kommunestyret 26.01.2022 
 
 
Finansiering av kommunal egenandel for fiberutbygging på Seter 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar egenfinansiering i henhold til oppsatt tabell fra Trøndelag 
fylkeskommune. Prosjektet fiber på Seter tildeles inn til 375 000 kroner i kommunal egenandel. 
Egenandelen finansieres ved bruk av havbruksfond konto 25601040 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommunestyre behandlet sak om fiberutbygging i områdene Høvika – Vingsand og Seter i møte 
den 15.12.2021. I den behandlinga ble prosjektet på Seter trukket ut under behandlinga av saken, da 
fylkeskommunen kom med nye opplysninger angående totalkostnad for prosjektet på Seter. Det er i 
ettertid forsøkt innhentet ytterligere opplysninger om kostnadsestimatet for prosjektet, uten at 
fylkeskommunen kan finne bedre anslag på dette. Siste opplysninger fra fylkeskommunen er at siste 
innhentede estimat utført av kommunen, er det beste man kan komme frem til. Ut fra dette vil man 
kunne gjøre gjeldende en total kostnad på 1,5 mill. for utbyggingen, og derav en kommunal 
egenandel på 25 %, altså 375 000,- kroner. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken innehar vesentlig folkehelsegevinst, både med deltagelse i samfunnet og bolyst for berørte 
områder 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen vesentlige klimaperspektiv i saken 
 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Tildeling av bredbåndsmidler - 2021 Trøndelag fylkeskommune 
 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Jus og anskaffelser  

 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
 
   
   
    
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 03.12.2021 Vår referanse: 202145741-3 Vår saksbehandler: 
Deres dato:    Deres referanse:    Kjell Ivar Bye 

Tildeling av bredbåndsmidler - 2021 
Viser til epost fra 26.11 hvor vi opplyste om behandling av sak ang. bredbåndsmidler. 
Fylkesutvalget behandlet saken den 30.11, og det ble enstemmig stemt for 
administrasjonens forslag om å forskuttere en større sum enn tildelingen fra Nkom 
basert på erfaring fra tidligere porteføljer. Fylkeskommunen tildeler i denne på en 
stipulert kostnadsramme på 95 millioner kroner i Nkom-midler, potten er satt sammen 
av midler fra 2019-, 2020- og 2021. 
 
Behandlingen kan man se her. 
 
Fylkeskommunen har de siste to årene behandlet en stor mengde søknader om 
bredbåndsutbygging. Nå i utgangen av 2021 har vi en portefølje på 170 områder rundt 
om i Trøndelag som kommunene ønsker utbygd. Størrelsen på disse varierer både i 
areal, antall husstander, og kostander. Fylkeskommunen har brukt dekningskartet over 
Trøndelag i samspill med kostnadsfaktoren for utvelgelse av områdene, samtidig har vi 
gjort noen forsøk på å teste ut veikartets anbefalinger for å få sett effekten av disse, 
samt bygge opp intern erfaring.  
 
  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
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Basert på overnevnte vil Fylkeskommunen gå videre med følgende prosjekter i 2021-
porteføljen: 

 
 
Det må nevnes at utvelgelsen pt. er et arbeidsdokument og at endringer kan forekomme. 
Skulle det f.eks. vise seg at restmidler fra tidligere runder ikke er dekkende vil det kunne 
skje frafall av prosjekter. Vi vil om så trekke ut prosjekter fra bunnen av listen, disse vil 
så få høy prioritet i kommende utlysninger. 
 
Fylkeskommunen er svært takknemlig for engasjementet fra kommunene, og håper at 
dere tar kontakt om noe er uklart eller om dere ønsker dialog om utbygging i kommunen 
etc.  
 
Trøndelag Fylkeskommune sikter på å sette prosjektene ut på anbud ila mars/april. Frist 
for å sikre finansiering for den kommunale egenandelen, 25% av prosjektenes 
totalkostnad, settes til 28.2.21.  
 
 

Kommune Område

Stipulert kommunal 

egenandel Kommentar

Osen  Høvika – Vingsand kr 984 350,00

Osen  Seter  kr 375 000,00

Hitra Knarrlagsundet kr 2 372 150,00

Hitra Vingvågen og omegn kr 818 837,00

TRFK ønsker å ta alle tilgrensede 

områder i ett. Tas i dialog med 

kommunen.

Tydal Løvøya kr 495 000,00

Tydal Stuggudal kr 1 443 750,00

Flatanger Fløan ‐ Dala kr 694 320,00

Midtre Gauldal Singsås Forbygda kr 591 250,00

Midtre Gauldal E6 Sokndal Sør kr 2 021 250,00

Åfjord Hofstad ‐Nordalen kr 1 237 500,00

Åfjord Stordalen kr 2 750 000,00

Indre Fosen Alsetmarka ‐ Verrabotn kr 2 337 500,00

Frøya Stølan kr 1 939 161,40

Frøya  Klubben kr 2 293 700,48

Holtålen, Meråker og Høylandet Pilotprosjekt ‐ Full dekning kr 7 222 500,00

Ørland  Erviknesset kr 134 700,00

Ørland  Opphaug mot Ervika  kr 171 000,00

Leka Madsøya kr 827 750,00

Nærøysund  Salsbruket sentrum ‐ Geisnes kr 3 141 072,00

Trondheim Bjørkmyr kr 850 000,00

Lierne Nesset ‐ Totsås kr 862 500,00

Overhalla Reinbjør ‐ Meosen ‐ Kvatninga kr 1 250 000,00

TRFK ønsker et større område, 

mulig økning av omfang. Tas i 

dialog med kommunen.

Melhus Fossgrenda ‐ Vollagrenda ‐ Gyllråa kr 1 012 500,00

Selbu Øvrebygd Øst kr 712 500,00

Selbu Øverbygd  Nord kr 1 637 500,00

Orkland Ytre Agdenes* kr 3 225 000,00

Tas med om kostnad pr husstand 

<150000,‐

Røyrvik Namvassveien* kr 637 500,00

Tas med om kostnad pr husstand 

<150000,‐

Røyrvik Høyslett ‐ Riksgrensen* kr 262 500,00

Tas med om kostnad pr husstand 

<150000,‐

Snåsa Hammer ‐ Vegset kr 1 497 150,00
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Med vennlig hilsen 
 
Kjell Ivar Bye   
    
 
 
 
 
 
Mottakere:  
FRØYA KOMMUNE 
TRONDHEIM KOMMUNE 
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 
MELHUS KOMMUNE 
SNÅSA KOMMUNE 
LIERNE KOMMUNE 
TYDAL KOMMUNE 
INDRE FOSEN KOMMUNE 
LEKA KOMMUNE 
HØYLANDET KOMMUNE 
FLATANGER KOMMUNE 
OVERHALLA KOMMUNE 
FROSTA KOMMUNE 
RØYRVIK KOMMUNE 
OSEN KOMMUNE 
MERÅKER KOMMUNE 
NÆRØYSUND KOMMUNE 
ORKLAND KOMMUNE 
ØRLAND KOMMUNE 
HITRA KOMMUNE 
ÅFJORD KOMMUNE  
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Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
006/22 Kommunestyret 26.01.2022 
 
 
Eiermelding Osen kommune 2022 - 2025 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar eiermelding for Osen kommune 2022 - 2025 som fremlagt 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Etter den nye kommuneloven skal kommuner og fylkeskommuner minst èn gang i valgperioden 
utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunetyret eller fylkestinget selv. 
Eiermeldingen skal gi en: 
- Kortfattet beskrivelse av formålet med kommunalt eierskap 
- Beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer 
- Avklaring av roller 
- oversikt over oppgaver og ansvar i forhold til kommunens selskaper 
- Gjennomgang av de selskapene (AS og IKS) som Osen kommune er delaktig i 
Eiermelding 2022 - 2025 er utarbeidet basert på regnskapstall for 2020, samt opplysninger om 
selskapets drift og ledelse per 2021. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år 
med å avlegge regnskap og avholde generalforsamling. 
  
Vurdering: 
Denne første eiermeldingen tar inn over seg utredning av kommunens eierskap i aksjeselskap (AS) og 
interkommunale selskap (IKS), ikke andelslag, stiftelser og borettslag. Utredningen inneholder heller 
ikke vertskommunesamarbeid, da disse er delegert styrt av en vertskommune. 
I dokumentets kapitell 4, i skjema for de ulike selskaper, ligger rådmannens forslag til vurdering av 
eierstrategi. Det oppfordres om at kommunestyret tar dette punktet opp til vurdering hva angår de 
enkelte AS og IKS. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
  
Roar Leirset 
rådmann 
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1. Innledning
Osen kommune har eierandeler i flere foretak og selskap. I de deleide selskapene har Osen kommune 
større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre bedrifter, organisasjoner 
eller kommuner. Selv om deler av kommunens virksomhet er lagt ut i et selskap, har kommunestyret 
det overordnede ansvaret, og vil derigjennom ha behov for å få en gjennomgang på eierskapet og 
formålet med å eie, og derigjennom finne frem til hvordan dette eierskapet skal utøves i de ulike 
selskapene.

Eiermeldingen trekker opp kommunens eierpolitikk overfor selskapene samt gir føringer for hvordan 
selskapene skal styres og hvordan kontakten mellom eier og selskap skal innrettes. Styringen skjer 
gjennom selskapets vedtekter, formålsparagraf, selskapsstrategier, representantskapsmøter/ 
generalforsamling og eiermøter. Eiermeldingen er et styringsverktøy for både folkevalgte og 
administrasjonen. Dette dokumentet er første eiermelding for Osen kommune

Eiermeldingen skal:

- Sikre helthetlig politisk styring av kommunens eierinteresser
- Fremme åpenhet knyttet til kommunens eierskap
- Bidra til aktiv eierstyring av kommunalt eide selskaper
- Bidra til samfunnsansvarlig eierskap
- Bidra til klargjøring av roller og ansvar
- Bidra til strategisk, målrettet og forutsigbar eierutøvelse til beste for kommunens 

innbyggere, kommunen selv og kommunens selskaper
- Legge grunnlag for utvikling av selskapene i tråd med eiers interesser og syn
- Gi en oversikt over, og vurdering av kommunens selskaper og selskapsformer

Årshjul for organisering og oppfølging av kommunens eierskap
Administrative prosesser Politiske prosesser og beslutninger
Januar Folkevalgtopplæring hvert 4. år, etter valg
August Oppstart eiermelding

- Oppdatering av eierpolitikk hvert år
- Revidering av eierpolitikk hvert 4. år

November Rådmannens utkast til eiermelding ferdigstilles Kommunestyrets eiermøte
- Rullering av eierportefølje hvert 4. år
- Rullering av eierpolitikk hvert 4. år 

etter valg
Hele året Rapportering fra kommunens 

eierrepresentanter til 
formannskapet/kommunestyret

2. Eierpolitikk
Utskilling av kommunal virksomhet gjennom selskapsorganisering medfører at kommunestyret ikke 
lenger kan utøve direkte styring og kontroll over virksomheten. Virksomheten må styres indirekte 
gjennom selskapets eierorgan. For å forhindre at for mye beslutningsmyndighet og kontroll overføres 
fra folkevalgt organ til selskapsorgan, er det formålstjenlig å utvikle en tydelig eierpolitikk.

Eierpolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring og omfatter alle overordnede 
prinsipper, retningslinjer og strategier som regulerer kommunens styring og kontroll. Kommunens 
eierstyring av selskaper utøves innenfor rammen av det lovverket som gjelder den aktuelle 
selskapsform. I eierpolitikken inngår også retningslinjer og strategier som er spesifikke for den 
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enkelte selskapsform og det enkelte selskap. Kommunens eierpolitikk rulleres hvert fjerde år, etter 
valg.

Osen kommune ivaretar en rekke roller overfor selskapene vi eier. Kommunen er kunde, eier og 
myndighetsutøver. Kommunen må opptre ryddig og skille mellom rollene for å ha legitimitet og 
troverdighet i utøvelsen av hver rolle. Eierpolitikken stiller strenge krav til kommunens 
eieroppfølging. Den skal sikre at kommunen opptrer som en aktiv, forutsigbar og langsiktig eier 
overfor selskapene. Eierpolitikken stiller også krav til selskapenes virksomhet. De selskapsspesifikke 
eierstrategiene gir blant annet uttrykk for kommunens mål med eierskapet og forventninger til 
selskapets virksomhet. Eierpolitikken bidrar til å sikre at kommunen realiserer målene som ligger til 
grunn for eierskapet.

2.1 Politisk og administrativ eieroppfølging
Den direkte eierstyringen skal utelukkende utøves gjennom eierorganene. Den politiske 
eieroppfølgingen ligger hos kommunestyret i kraft av å være kommunens øverste myndighet. 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres tilsyn med forvaltningen av 
kommunens interesser i selskapene. Rådmannen skal primært legge til rette for den politiske 
styringen av selskapene og i den forbindelse bidra til å videreutvikle kommunens eierpolitikk. 
Kommunens styringsmuligheter overfor selskapene og eierorganenes rolle er nærmere beskrevet i 
kapittel 3. Figuren under viser Osen kommunes eieroppfølging.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet med overordnet ansvar for kommunens samlede 
virksomhet, og har av den grunn en sentral rolle i eieroppfølging. Kommuneloven og relevante 
særlover angir kommunestyrets ansvar og myndighet:

- Kommunestyret skal selv fatte vedtak om oppretting/avvikling av et kommunalt foretak (KF) 
og i den forbindelse velge styret og fastsette vedtekter for foretaket.

- Kommunestyret er direkte overordnet styret i et KF og utgjør foretakets eierorgan.
- Kommunestyret kan innskrenke styrets (KF) normalkompetanse ved å ta inn bestemmelser i 

vedtektene om at visse vedtak må godkjennes av kommunestyret.
- Kommunestyret behandler foretakets årsbudsjett og årsberetning/-regnskap
- Kommunestyret fatter vedtak om deltakelse, avvikling, uttreden, opptak av nye deltakere 

samt selskapsavtalen i et interkommunalt selskap (IKS).
- Budsjettet i et interkommunalt selskap er ikke endelig før kommunestyret har behandlet 

kommunens budsjett, hvis det forutsetter tilskudd fra deltakerne.
- Kommunestyret er beslutningsorgan ved etablering av aksjeselskap (AS), og i den forbindelse 

kjøp og salg av aksjer.

Kommunestyret

Formannskapet

Eierorgan

Rådmann

Kontrollutvalget
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- Kommunestyret fatter vedtak om deltakelse i interkommunalt samarbeid, 
vertskommunesamarbeid og andre juridiske enheter.

- Kommunestyret oppnevner kommunens representanter i selskapenes eierorgan.

Representantskapet i et IKS er et eierorgan. Representantskapet er tillagt mer myndighet i den 
daglige drift enn generalforsamlingen i et AS. Representantskapets medlemmer er personlig 
valgt/oppnevnt for 4 år, og kan bli holdt ansvarlige på samme måte som styrets medlemmer. For å 
sikre politisk forankring, samt å bidra til forenklet samhandling og kommunikasjon mellom 
kommunestyret og eierorganet, skal representantskapets medlemmer velges blant de faste 
representantene i kommunestyret.

Styremedlemmer vil som regel oppnevnes formelt av eierorganet. Kommunestyret kan imidlertid 
fremme navneforslag på styremedlemmer for valgkomitè eller eierorgan.

Kommunestyret fastsetter kommunens eierpolitikk, i den forbindelse overordnede prinsipper og 
retningslinjer for kommunens eierstyring samt eierstrategier for det enkelte selskap. Kommunestyret 
angir dermed også rammene for den operative eieroppfølgingen som utøves av kommunens 
representanter i eierorganene. Kommunestyret behandler kommunens eierberetning som 
omhandler utviklingstrekk og resultater for kommunens samlede eierportefølje. Kommunestyret vil i 
tillegg behandle saker som i følge lovgivningen, vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler skal 
behandles av kommunestyret.

Formannskapet

Formannskapet er delegert myndighet til å utøve løpende eierstyring.

- Formannskapet er tillagt ansvaret for å forestå nødvendige politiske avklaringer i forkant av 
møter i eierorganene, når eierrepresentantene har behov for dette.

- Formannskapet kan innstille til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap
- Formannskapet skal påse at selskapene utøver sin drift innenfor eierskapspolitikken og 

eierstrategiene, i den forbindelse er formannskapet det organ som behandler saker om 
varsling.

- Formannskapet skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling mellom selskapene og 
politisk ledelse.

Formannskapet skal ivareta dialogen mellom kommunen og selskapene gjennom rapportering fra 
kontaktmøter med eierrepresentantene. Rapporteringen/møtene gjennomføres etter egen plan og 
målet er at alle selskapene skal være gjenstand for behandling minimum hvert andre år. 
Eierrepresentantene skal informere om resultater, rammevilkår, framtidsutsikter med videre. 
Kontaktmøtene skal videre benyttes til å avklare målforståelse og evaluere partenes oppfølging av 
eierstrategier.  

Ordfører

Ordfører har ingen formell lovpålagt rolle i forhold til kommunens eierskap. Det betyr at ordfører 
ikke har noen annen funksjon overfor kommunens eierinteresser enn de øvrige folkevalgte, med 
mindre ordfører gis myndighet av kommunestyret.

Som folkevalgt skal ordfører sette seg inn i saker som vedrører kommunens eierforhold og 
eierstyring. Deltar ordfører som kommunens representant på generalforsamling og/eller 
representantskap, er det som representant for kommunestyrets flertall. Sitter ordfører i styret i et av 
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kommunens selskaper, skal ordfører i utøving av vervet som styremedlem ivareta selskapets 
interesser.

Folkevalgte

Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle gjennom rollen og ansvaret 
som medlem av kommunestyret. Folkevalgte skal sette seg inn i saker som vedrører kommunens 
eierforhold og eierstyring.

Sitter et folkevalgt medlem i styret i et av kommunens selskaper, skal den folkevalgte i utføring av 
vervet som styremedlem ivareta selskapets interesser. Et styreverv er ikke et politisk verv som 
folkevalgt, men et frivillig verv som man kan takke nei til. Takker man ja til et styreverv, har man 
ansvar for å sette seg inn i hva styrevervet innebærer i forhold til rollen som folkevalgt, samt hvilket 
lovverk som gjelder for virksomheten og styrevervet. Et styreverv kan også innebære et personlig 
ansvar. Den enkelte folkevalgte har ingen eierrolle som privatperson.

Eierrepresentant

Kommunestyret oppnevner kommunens representanter i selskapenes eierorgan. Styremedlemmer 
vil som regel oppnevnes formelt av eierorganet. Kommunestyret kan imidlertid fremme navneforslag 
på styremedlemmer for valgkomitè eller eierorgan. Kommunen skal fremme sine interesser gjennom 
representantskapsmøte (IKS) og generalforsamling (AS). Den politiske debatt og vedtak om hvordan 
kommunen som eier skal forholde seg til selskapene skjer i kommunestyre/formannskap.

Representantskapet i et interkommunalt selskap er eierorganet. Representantskapet er tillagt mer 
myndighet i den daglige drift enn generalforsamlingen i et AS. Representantskapets medlemmer er 
personlig valgt/oppnevnt for 4 år og kan bli holdt ansvarlige på samme måte som styrets 
medlemmer. For å sikre politisk forankring, samt å bidra til forenklet samhandling og kommunikasjon 
mellom kommunestyret og eierorganet, velges representantskapets medlemmer blant de faste 
representantene i kommunestyret.

- Eierrepresentantene skal i representantmøte/generalforsamling ivareta Osen kommunes 
eierinteresser; og stemme i henhold til vedtak fattet i kommunestyre/formannskap.

- Eierrepresentantene skal utøve sin virksomhet innenfor de rammer som fremgår av 
eiermeldingen, samt andre føringer som er vedtatt av kommunestyre/formannskap.

- Kommunens eierrepresentant(er) er forpliktet til å stemme i henhold til kommunestyre/ 
formannskaps vedtak.

- Eierrepresentantene har selvstendig ansvar for å innhente informasjon og avklare 
kommunens mål og strategier knyttet til selskapets virksomhet.

- Representantskapet (IKS) fastsetter budsjett og økonomiplan, samt fatter vedtak om 
pantsettelse av fast eiendom, kapitalinvesteringer og investeringer i anleggsmidler.

- Eier skal i generalforsamling (AS) godkjenne årsregnskap og årsberetning, og i den 
forbindelse utdeling av utbytte.

Kommunen fører tilsyn og kontroll med sine eierinteresser gjennom rapportering fra 
eierrepresentantene. Rapporteringen gjennomføres i formannskapet og alle selskapene skal 
være gjenstand for behandling minimum hvert andre år.

Rådmannen

Rådmannen har ingen formell rolle i eierstyringen av kommunale selskaper. Rådmannen skal 
imidlertid legge til rette for den politiske eierstyringen av selskapene.
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- Rådmannen er ansvarlig for å forberede eiersaker som skal til politisk behandling.
- Rådmannen skal bistå ordfører og kommunens representanter i å utøve eierstyring på vegne 

av kommunen, og således sikre at beslutninger fra eier blir fattet i generalforsamling/ 
representantskap.

- Rådmannen skal legge til rette for nødvendig kontakt og dialog mellom selskap og eier 
utenom generalforsamling/representantskap, i den forbindelse forberede og delta på 
eiermøter samt sørge for informasjonsflyt mellom eier, styre og administrasjon.

- Rådmannen skal bidra til å videreutvikle eierpolitikken gjennom å foreta en regelmessig 
revidering av eiermeldingen hvert 4. år, etter valg.

- Rådmannen skal foreta en årlig rapportering på selskapenes resultater og utvikling gjennom 
eierberetningen av kommunens eierportefølje.

- Faktaopplysninger om det enkelte selskap skal oppdateres fortløpende.
- Rådmannen skal gjennomføre folkevalgtopplæring knyttet til eierstyring og selskapsledelse. 

Opplæring i den politiske eierrollen gjennomføres i kommunestyret hvert 4. år etter valg. 
Kommunens representanter i selskapsorganene skal bevisstgjøres sin rolle som 
eierrepresentanter og hvilke interesser de skal ivareta. De skal ha kunnskap om eierstrategier 
og rapporteringsrutiner til eier.

Kontrollutvalget

Kommunestyret har både et tilsyns- og kontrollansvar for kommunens virksomhet. Kontrollutvalget 
har det løpende tilsynet på vegne av kommunestyret og skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper og gjennomføre selskapskontroll av kommunalt 
eide selskaper.

Selskapskontroll innebærer en kontroll av kommunens utøvelse av eierskapet (eierskapskontroll) og 
selskapets oppfølging av kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som vedtas av 
kommunestyret. 

Osen kommune kan sikre at kommunens interesser ivaretas i selskapene ved å utforme en tydelig 
eierskapspolitikk. En klart definert eierskapspolitikk vil gjøre det lettere å vurdere hvorvidt 
eierrepresentantene utøver eierstyring i tråd med kommunestyrets vedta og hvorvidt selskapene 
følger opp styringssignaler fra eier. Eierskapspolitikken vil således understøtte selskapskontrollene. 
Selskapskontrollene vil igjen bidra til å sikre at eierskapspolitikken implementeres i styringen og 
driften av selskapene.

2.2 Etablering av selskap og valg av selskapsform
Kommunen står fritt til selv å velge selskapsform, så fremt det ikke følger avgrensinger i lover og 
forskrifter for oppgaveområdet. Virksomhetens formål og karakter er avgjørende kriterier ved valg av 
selskapsform. Valget skal baseres på en analyse av kommunens styringsbehov og mål for 
virksomheten. Kommunen skal som eier påse at selskapsformen er tilpasset styringsbehovet samt 
oppgavene og funksjonen selskapet skal ivareta. Den enkelte selskapsform påvirker muligheten for 
politisk styring og kontroll.

Osen kommune skal i forkant av en selskapsetablering analysere mulighetene og begrensningene 
kommunen står overfor dersom det etableres et selskap framfor å utføre tjenestene i egen regi. En 
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slik analyse vil avklare hvilke mål som kan oppnås ved en selskapsorganisering og synliggjøre 
tilhørende begrensninger knyttet til styring og kontroll av virksomheten. Analysen vil styrke både 
beslutningsgrunnlaget ved selskapsetableringer og danne et grunnlag for valg av en formålstjenlig 
selskapsform. En tilsvarende analyse skal ligge til grunn for omdanning av etablerte selskaper til nye 
selskaps-/ organisasjonsformer eller tilbakeføring av virksomhet til kommunen som rettssubjekt.

Følgende vurderinger bør ligge til grunn for valg av selskapsform:

- Økonomiske forpliktelser
- Skatte- og avgiftsmessige forhold
- Fleksibilitet på eiersiden
- Behov og mulighet for styring
- Delegering av myndighet
- Forholdet til lover/forskrifter og overordnede kommunale planer/strategier
- Vurdering av risiko

Selskapsformer som er tiltenkt forretningsmessig virksomhet med et begrenset ansvar for eierne 
medfører også begrensede styringsmuligheter for eierne. De ulike selskapsformene er nærmere 
beskrevet i kapittel 3.

2.3 Overordnede prinsipper for eierstyring
Prinsippene skal bidra til god og effektiv forvaltning og utvikling av selskaper hvor kommunen har 
eierinteresser, samt gi tydelige styringssignaler i samsvar med de målsettinger og strategier 
kommunen har for sitt eierskap. Prinsippene supplerer gjeldende lovgivning på området samt 
spesielle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonæravtale 
med videre. Prinsippene stiller generelle krav til kommunens eieroppfølging og styrets forvaltning av 
et foretak.

Osen kommunes prinsipper for eierstyring
1 Kommunen skal utarbeide klare, langsiktige mål for virksomheten
2 Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og utvikling
3 Kommunen skal fastsette utbyttekrav til selskaper som er forretningsmessig basert
4 Kapitalstrukturen i selskapene skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapenes 

kortsiktige og langsiktige behov
5 Kommunen skal primært fremme sine interesser og utøve sin myndighet overfor 

aksjeselskapene gjennom generalforsamlingene
6 Eiermøter opprettes som kontaktorgan med fast representasjon fra kommunen
7 Kommunestyret overlater styringen av selskapene til styret for det enkelte selskap
8 Styremedlemmer skal ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets 

egenart og formål med selskapet
9 Selskap skal styres i tråd med kommunens etiske retningslinjer

2.3.1 Selskapsspesifikke eierstrategier
En klar og presis eierstrategi er en grunnleggende forutsetning for aktiv eierstyring. Osen kommune 
angir mål og strategier for virksomheten til kommunale selskap gjennom å godkjenne vedtekter, 
selskapsavtaler, aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler med videre. Kommunen angir den ytre rammen 
for selskapenes virksomhet i formålsparagrafen. Målangivelsen i ordinære styringsdokumenter er 
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ofte generell og i liten grad gjenstand for revidering. Det kan av den grunn være hensiktsmessig å 
supplere ordinære styringsdokumenter med selskapsspesifikke eierstrategier.

De salskapsspesifikke eierstrategiene gir uttrykk for kommunens mål med eierskapet og 
forventninger til selskapets virksomhet. Eierstrategiene supplerer øvrige prinsipper for eierstyring 
med retningslinjer som er tilpasset selskapenes egenart. Eierstrategiene skal blant annet danne 
grunnlag for selskapets utarbeidelse av virksomhets-/forretningsstrategier, og gjøre det lettere for 
styret å forvalte selskapet i tråd med eiernes interesser. Eierstrategiene skal også gjøre det lettere for 
kommunens representanter i eierorganene å stemme i tråd med kommunestyrets intensjon i saker 
som behandles av eierorganet.

Eierstrategiene skal:

- Uttrykke kommunens mål med eierposisjonen
- Uttrykke forventninger til samfunnsansvar, utbytte/avkastning- og risikoprofil
- Avgrense selskapets kjernevirksomhet
- Bidra til å avklare roller, ansvar og myndighet for de styrende organ
- Angi retningslinjer for styresammensetning
- Fastsette retningslinjer for samhandling mellom selskapet og eierne

Eierstrategiene skal revideres årlig. Eierne, styret og den daglige ledelsen har ansvar for å følge opp 
strategien innenfor de respektive ansvarsområdene. Styret skal realisere mål, krav og forventninger 
som er angitt i eierstrategien. Eierne skal følge opp strategien overfor styret gjennom den ordinære 
eierdialogen, det vil si gjennom eierorganet, eiermøter elle kontaktmøter.

2.3.2 Aktivt eierskap
Kommunens eierstyring skal utøves gjennom formelle eierkanaler og utøvelsen av eierskapet skal 
være politisk forankret. Eierstyringen skal utøves på et overordnet nivå og ikke gripe inn i styrets 
myndighetsområde og den daglige ledelsen av selskapene. Kommunen som eier skal fremme sine 
eierinteresser gjennom generalforsamling (AS) og representantskapsmøte (IKS). Den politiske debatt 
og vedtak om hvordan kommunen som eier skal forholde seg til selskapene, skal skje i 
kommunestyret. Kommunestyret vil som eier av et selskap utøve indirekte styring gjennom å 
oppnevne kommunens representanter til eierorganet og videre instruere/legge føringer for 
representantenes stemmegiving i eierorganet. Eierorganets oppgaver, ansvar og myndighet følger av 
selskapsformen.

2.3.3 Åpenhet
Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap og selskapenes virksomhet, basert på 
prinsippet om meroffentlighet, Offentlighetsloven og kommuneloven er styrende for hvordan 
kommunen og kommunale selskap praktiserer åpenhet og innsyn.

Kommunen skal:

- Legge fram en eiermelding en gang i valgperioden som skal bidra til å skape åpenhet knyttet 
til rammene for kommunens eierstyring

- Legge frem årsmelding som også omhandler kommunens eierportefølje
- Behandle eierspørsmål av stor strategisk/prinsipiell betydning i offentlige politiske saker

Eiermøter og generalforsamlinger skal normalt være offentlige. Dette gjelder ikke dersom åpenhet 
skader selskapets eller kommunens interesser, og kommuneloven og offentlighetsloven gir hjemmel 
for å lukke møtet og/eller holde dokumenter unntatt fra offentlighet. Kommunen forutsetter at 
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selskaper som er omfattet av offentlighetsloven iverksetter tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i 
samsvar med lovens krav.

2.3.4 Samfunnsansvar
Kommunens eierskap skal bidra til å fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Kommunen skal uttrykke forventninger til selskapets ivaretakelse av 
samfunnsansvaret i blant annet eiermelding og de selskapsspesifikke eierstrategiene. 
Samfunnsansvar skal videre være et sentralt tema i eierdialogen med selskapene. Styret og den 
daglige ledelsen har ansvaret for å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften. Kommunens 
representanter i eierorganene skal også arbeide for at selskapene inkorporerer samfunnsansvar i 
forretningsdriften. Kommunen forventer at kommunale selskap integrerer etiske, miljømessige og 
sosiale hensyn utover gjeldende lovkrav.

2.3.5 Kapitalstruktur
Kommunen skal bidra til å sikre at selskapene har en kapitalstruktur som er tilpasset formålet med 
eierskapet og selskapets situasjon. Kommunen skal angi spesifikke avkastningskrav og 
utbytteforventninger til selskaper i eierstrategien. Kommunen har hovedsakelig et langsiktig 
perspektiv på investeringene i selskapene, og skal av den grunn fastsette langsiktige resultatkrav 
overfor styret, som kan fremme verdiskaping i selskapet. Resultatkravene er nødvendige for å kunne 
vurdere selskapenes utvikling over tid opp mot kommunens mål med engasjementet. 
Resultatkravene vil omfatte forventninger til avkastning i form av utbytte eller verdistigning på 
innskutt kapital. Resultatkravene kan imidlertid også omfatte andre parameter som for eksempel 
kvaliteten på tjenestene. Fellesnevneren for resultatkravene er at de skal legge til rette for en 
langsiktig verdiskaping.

2.3.6 Valg av styre
Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet. Valg av kompetente styrer er avgjørende for best 
mulig forvaltning av selskapsverdiene. Kommunen som eier skal legge til rette for at det oppnevnes 
et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra selskapets egenart og formål med 
selskapet.

Folkevalgte som er styremedlemmer er automatisk inhabile ved behandling av saker i kommunale 
organer der selskapet er part. Dette innebærer at ledere og styremedlemmer i selskapet ikke kan 
tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser i kommunen, eller delta i behandlingen av saker i 
kommunestyret hvor selskapet er part. Man bør være oppmerksom på dette ved valg av 
styremedlemmer som ofte kan komme i situasjon som medfører slik inhabilitet.

Kommunen skal utøve eierstyring gjennom eierorganene, og ikke gjennom styret der 
representantene har et personlig verv. Representanter i eierorganene vil ikke være inhabile når 
folkevalgte organer behandler saker der selskapene er part.

2.3.7 Styrets rolle og oppgaver
Styret skal på et uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle i forhold til forvaltning og organisering av 
virksomheten, og ivareta den strategiske ledelsen av selskapet.

Styrets overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet er hjemlet i lov. Styret er ansvarlig for at 
virksomheten drives innenfor de rammer som følger av selskapets formål og vedtak fattet i 
generalforsamling. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for 
øvrig.
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Medlemmene av selskapenes styrer er personlig valgte og skal ivareta selskapenes interesser som 
sådan. Styrerepresentantene har videre et kollektivt og personlig ansvar for å følge styrets arbeid. 
Styrerepresentantene er således representant for selskapet, ikke for eier.

Styret skal sikre en tilfredsstillende rapportering og informasjonsflyt til eierne. Osen kommune skal til 
enhver tid ha relevant, oppdatert og korrekt informasjon om selskapenes virksomhet, organisering 
og resultater. Rapporteringen fra selskapene danner grunnlaget for en aktiv og forutsigbar 
eieroppfølging. Selskaper skal rapportere i tråd med gjeldende lovkrav.

2.3.8 Godtgjørelse til styret
Kommunens representanter i eierorganene skal bidra til å holde styrenes godtgjøring på et moderat, 
men samtidig akseptabelt nivå. Godtgjøringen til styret skal være slik at den fremmer verdiskapingen 
i selskapene og fremstår som rimelig ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens 
kompleksitet.

2.3.9 Internkontroll
Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i 
forhold til virksomhetens karakter. Styrets forvaltnings-, tilsyns- og kontrollansvar framgår av 
lovgivningen som regulerer den enkelte selskapsform. Forventningene til selskapenes internkontroll 
og risikostyring vil både presisere og supplere lovgivningen.

2.5 Evaluering av kommunale eierskap
Kommunen bør foreta en løpende evaluering av sitt eierskap. En slik evaluering bør foretas 
uavhengig av de politiske forhold i kommunen. Vesentlige endringer i forhold som påvirker 
selskapene kan resultere i at kommunen må endre sin eierstrategi. I tillegg kan både motivet og 
målet med eierskapet ha endret seg over tid. Kommunen bør også evaluere dette i forbindelse med 
revideringen av eierstrategien for det enkelte selskap. En revisjon bør gjennomføres minimum en 
gang i valgperioden. Eierne bør også jevnlig vurdere behovet for å revidere øvrige 
styringsdokumenter.

3. Selskapsformer

3.1 Interkommunale samarbeid

3.1.1 Interkommunalt samarbeid (kommunelovens § 17-1)
Interkommunale samarbeid reguleres av bestemmelsene i kommunelovens § 17-1. Samarbeidet kan 
gjennom vedtektene gis ansvar og myndighet som medfører at samarbeidet har status som eget 
rettssubjekt.

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

To eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver. Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av et slikt styre.
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Vedtektene til et interkommunalt samarbeid fastsettes av deltakerne. Kommunestyret fastsetter 
rammen for styrets myndighet og samarbeidets forhold til deltakerkommunene.

3.1.2 Vertskommunesamarbeid (kommunelovens § 20-1)
Vertskommunesamarbeid reguleres av bestemmelsene i kommuneloven § 20-1. 
Vertskommunesamarbeid er ikke egne rettssubjekt, men forankret i en avtale som må vedtas av 
kommunestyret selv.

Et vertskommunesamarbeid er egnet der en kommune påtar seg tjenesteproduksjon for seg selv og 
en eller flere andre kommuner.

I et administrativt vertskommunesamarbeid delegerer samarbeidskommuner myndighet til 
rådmannen/kommunedirektøren i vertskommunen. Selv om en kommune overlater en oppgave til 
en annen, har kjøperkommunen fortsatt ansvaret for at oppgaven utføres forsvarlig og i 
overenstemmelse med lover og regler. Vertskommunen har påtatt seg et oppdrag på vegne av den 
andre kommunen, og oppdragsgiver har ansvar for å føre tilsyn med hvordan oppdraget utføres, og 
gi beskjed hvis det er svikt, og om nødvendig ta saksområdet tilbake og selv ta ansvaret for den.

Arbeidsgiveransvaret tilligger vertskommunen.

Det økonomiske oppgjøret mellom kommunene og vertskommunen skal angis i samarbeidsavtalen.

Folkevalgte organer i en vertskommune har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ved 
delegert myndighet. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den 
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. For 
vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven. Kommunen utøver 
ikke eierstyring overfor samarbeidet, hverken som vertskommune eller samarbeidskommune.

3.2 Interkommunale selskap (IKS)

3.2.1 Rettslig stilling og lovgivning
Interkommunale selskap reguleres av Lov om interkommunale selskaper. Loven hjemler at 
interkommunale selskap er egne rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra 
deltakerkommunene. Selskapet har følgelig sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for 
sine forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i rettssaker 
og overfor forvaltningsmyndighetene. Det skal opprettes en skriftlig avtale for interkommunale 
selskaper. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen.

3.2.2 Selskapsformens egnethet
I et interkommunalt selskap kan kun kommuner og fylkeskommuner være deltakere. Lovpålagte 
oppgaver, samt tjenester der det kan være regningssvarende og strategisk å løse oppgavene felles, er 
eksempler på virksomheter som egner seg for denne selskapsformen. Tilsvarende gjelder regionale 
utviklingsoppgaver, prosjekter og anlegg. Myndighets- og forvaltningsoppgaver vil kreve overføring 
av myndighet dersom oppgavene legges til et interkommunalt selskap, og det kan være 
begrensninger i særlovgivning som gjør at kommunestyret ikke kan delegere slik myndighet. Slike 
vurderinger må gjøres i forhold til at selskapet er eget rettssubjekt.

3.2.3 Styrende organ
Interkommunale selskap ledes av et representantskap, styre og daglig leder. Representantskapet er 
selskapets øverste myndighet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes 
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eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den enkelte deltakerkommunen 
ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver 
deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet.

Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan 
omgjøre vedtak som styret har truffet. Gjennom en rekke bestemmelser legger loven om 
interkommunale selskaper særlige oppgaver til representantskapet.

Et interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for forvaltningen av 
selskapet. Det hører under styret å forvalte selskapet på vegne av deltakerkommunene. Styret leder 
selskapets virksomhet og har ansvar for at de verdier som deltakerne har i selskapet brukes forsvarlig 
og i tråd med formålet for selskapet. I forvaltningen av selskapet er styret underlagt 
representantskapet, og det må følge vedtak og retningslinjer som det fastsetter. Styrets 
forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor rammen av selskapsavtalen og selskapets 
årsbudsjett.

3.2.4 Arbeidsgiveransvaret
Daglig leder ansettes av styret med mindre det er vedtektsfestet at daglig leder skal ansettes av 
representantskapet. Ansatte har selskapet som sin arbeidsgiver, med daglig leder som øverste 
administrative leder.

3.2.5 Kommunens økonomiske ansvar og risiko
Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en 
prosent eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller interkommunale selskaper 
fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Gjennom selskapsavtalen kan ansvaret 
begrenses. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre selskapets samlede forpliktelser. I 
selskapsavtalen kan det hjemles muligheter for å bygge opp fond for gjennomføring av investeringer 
til nødvendig driftskapital. Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og 
forpliktelser. Etter forslag fra styret eller med styrets samtykke kan representantskapet beslutte 
utdeling av selskapets midler. Det kan skje etter at regnskapet for siste regnskapsåret er fastsatt. 

3.2.6 Styring, tilsyn og kontroll
Osen kommunes eierstyring av interkommunale selskap reguleres blant annet av lov om 
interkommunale selskap med tilhørende forskrifter, selskapsavtaler og eierstrategier. Kommunens 
eierstyring skal kun utøves gjennom representantskapet som er selskapets eierorgan. Av forskrifter 
til Lov om interkommunale selskaper følger regler om årsbudsjett og økonomiplan, og krav til 
årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om periodevis rapportering, samt krav 
om KOSTRA-rapportering. Interkommunale selskaper er videre omfattet av bestemmelsene om 
selskapskontroll i kommuneloven, samt forskriftene om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner.

3.3 Aksjeselskap (AS)

3.3.1 Rettslig stilling og lovgivning
Aksjeselskap reguleres av lov om aksjeselskaper. Eta aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en 
eller flere deltakere. Lovgivningen setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et 
aksjeselskap. Det viktigste trekker ved selskapsformen er at aksjeeierne ikke er ansvarlig for 
selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. Et aksjeselskap som ikke er i stand til å oppfylle 
sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling.
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3.3.2 Selskapsformens egnethet
Selskapsformen kan være tjenlig dersom man ønsker å ha ulike grupper av eiere aller legge til rette 
for flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. Selskapsformen innebærer altså 
fleksibilitet på eiersiden. Innretningen av selskapsform bygger på den risiko som slik 
konkurranseeksponert virksomhet innebærer. Selskapsformen egner seg der kommunen ønsker å ha 
et helt avklart begrenset ansvar til innskutt egenkapital.

3.3.3 Styrende organ
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet og eiernes organ i selskapet. 
Generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle selskapsaker, med mindre loven forbeholder 
avgjørelsesmyndigheten for andre organer. I generalforsamlingen møter kommunen normalt med en 
representant.

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som hovedregel er det styret som 
ansetter daglig leder og er dennes overordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, 
retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt.

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

3.3.5 Kommunens økonomiske interesser
Økonomisk risiko i forhold til eierandel i aksjeselskaper er direkte knyttet til verdien av 
aksjekapitalen, som kommunen har skutt inn. Selskapets midler disponeres av selskapets styre og 
daglig leder. Ønsker kommunen(e) som eier å ta ut midler, må dette skje etter aksjelovens regler om 
utdeling av utbytte eller fondsemisjon. Utdeling av utbytte til eierne kan bare foretas etter forslag fra 
styret og må vedtas av generalforsamlingen. Innenfor rammen av aksjeloven kan det gjennom 
aksjonæravtalen hjemles ytterligere handlingsregler for disponering av selskapets overskudd. Dette 
vil være bindende for styrets innstilling og generalforsamlingens vedtak.
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4 Osen kommunes selskaper
Oversikt over Osen kommunes eierskap 31.12.2020

1 Aksjeselskap Eierandel Balanseført Ligningsverdi Eierskap
Trønder Energi AS, A-aksjer 0,914 % 3 864 495 1 133 105 Aktivt
Trønder Energi AS, C-aksjer 0,005 % Aktivt
Nord-Fosen Utvikling AS 33,33 % 10 000 10 000 Aktivt
Torghatten AS 0,069 % 30 000 1 371 948 Støttende
Trøndelag Reiseliv AS 0,06 % 1 000 1 000 Støttende
Fosen Vekst AS 20,00 % 250 000 250 000 Aktivt

Sum innskutt kapital

2 Interkommunale selskaper Eierandel Balanseført Eierskap

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek) 1 % Aktivt
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1,37 % Aktivt
Midtre Namdal Avfallsselskap 2,40 % Aktivt
Brannvesenet Midt IKS 5,60 % Aktivt
Museet Midt IKS 2,78 % Aktivt
Namdal Rehabilitering 1/26 190 835 Aktivt
Sum innskutt kapital

3 Andelslag/Samvirkeselskap Eierandel Balanseført Eierskap
Revisjon Midt-Norge SA Aktivt
Biblioteksentralen AL 1 andel 300 Aktivt

Sum innskutt kapital

4 Stiftelser Eierandel Balanseført Eierskap
Stiftelsen Halten 10 and. 1 000 Støttende

Sum innskutt kapital

5 Borettslag Leiligheter Balanseført Eierskap
Sandviksberget Panorama 8 Aktivt

Sum innskutt kapital
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INFORMASJON OM SELSKAPET
TrønderEnergi AS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Aksjeselskap 
980 417 824
06.07.1998
Ståle Gjersvold
www.tronderenergi.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Melhus kommune
Orkland kommune
KLP
Trondheim kommune
Indre Fosen kommune
Ørland kommune
Heim kommune
Oppdal kommune
Åfjord kommune
NEAS AS
Midtre Gauldal kommune
Malvik kommune
Frøya kommune
Hitra kommune
Skaun kommune
Selbu kommune
Holtålen kommune
Osen kommune
Trønderenergi AS
Tydal kommune
Rennebu kommune

Selskapets aksjekapital

Andel
13,28 %
16,30 %
10,14 %
9,08 %
7,97 %
7,66 %
5,66 %
4,02 %
4,78 %
3,58 %
3,15 %
2,95 %
2,47 %
2,30 %
2,18 %
1,42 %
1,34 %
0,91 %
0,59 %
0,15 %
0,06 %

124 008 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X X
X X

Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON
Åpen – Modig - Ansvarlig
VEDTAKSFESTET MÅL

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer som velges blant bedriftsforsamlingen. I tillegg velges 3 
medlemmer med vara av de ansatte etter aksjelovens bestemmelse. Styret er sammensatt slik at det kan 
ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 591 59 605 80 533
Driftsresultat -30 846 -43 985 -27 752
Resultat før skatt 296 078 862 456 375 732
Sum eiendeler 7 265 825 7 223 311 7 815 800
Egenkapital (%) 53,7 % 41,00 % 27,3 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

http://www.tronderenergi.no/
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BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes forventninger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. Som 
kunde ønsker vi stabile leveranser av energi til så lave priser som mulig, som både kommer Osen kommune 
og befolkningen til gode. I tillegg ønsker vi som eier avkastning av våre kapitalinvesteringer i selskapet. 
Selskapets økonomi er god og representerer per dato ingen risiko for Osen kommune. Selskapet er i rask 
vekst og satser på utbygging innen vindkraft som kan påvirke den økonomiske risiko. Eierandelen har hatt en 
positiv påvirkning av Osen kommunes driftsinntekter.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes
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INFORMASJON OM SELSKAPET
NordFosen Utvikling AS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Aksjeselskap 
925 110 825
21.04.2020
Tore Brattgjerd
www.nordfosenutvikling.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Åfjord kommune
Osen kommune

Selskapets aksjekapital

Andel
66,67 %
33,33 %

30 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 10 medlemmer uten varamedlemmer og velges blant bedriftsforsamlingen. Styret er 
sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, 
kapasitet og mangfold.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 500 - -
Driftsresultat 3 989 - -
Resultat før skatt 3 991 - -
Sum eiendeler 4 389 - -
Egenkapital (%) 91,5 % - -
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig til kommunestyret
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Omstillingsprosjekt for næringsutvikling og bosetting i kommunen
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes forventninger til selskapet er at det deltar i kommunens arbeid med omstilling, og på sikt 
fører til sikring av arbeidsplasser, samt etablering av nye. Dette igjen skal over tid føre til økt bosetting 
innenfor regionen selskapet skal dekke.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes ut prosjektperioden

http://www.nordfosenutvikling.no/
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Torghatten AS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Aksjeselskap 
916 819 927
08.11.1921
Stein Andre Herigstad-Olsen
www.torghatten.no 

EIERE OG EIENDELER
Største eiere
Saturn Invest AS
Hifo Invest AS
Christiania Skibs AS
Intertrade Shipping AS
Uno Invest AS
Heidenreich Enterprise LTD.
Jac. Moe AS
Meriill Lynch
Torgnes AS
Amble Investment AS
Stenshagen Invest AS
Etui Invest AS
Skipsinvest AS
Brønnøy kommune
Øvrige 1869 eiere har aksjeposter under 1 %

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.19

Andel
13,25%
12,47 %
12,14 %
4,63 %
3,44 %
3,38 %
2,81 %
1,95 %
1,74 %
1,61 %
1,44 %
1,18 %
1,05 %
1,02 %

237 558 875 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON
Torghatten – ditt beste valg
VEDTAKSFESTET MÅL

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer som velges blant bedriftsforsamlingen. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 14 892 15 658 13 794
Driftsresultat -104 944 -21 714 -17 593
Resultat før skatt 110 838 254 924 188 945
Sum eiendeler 1 594 008 1 359 004 1 295 614
Egenkapital (%) 26,4 66,1 63,7
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Ingen
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Tidligere medeierskap i trafikkselskap som har gjennomgått flere fusjoner frem til dagens struktur
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes har ingen særskilt strategi for eierskapet, og kan være åpen for salg under riktige 
forutsetninger
Anbefaling: Eierforhold overveies

http://www.torghatten.no/
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Trøndelag Reiseliv AS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Aksjeselskap 
961 245 117
01.06.1991
Petra Sestak
www.trondelag.com 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Trøndelag fylkeskommune
NHO reiseliv
Visit Trondheim AS
Andre 

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
39,56 %
11,00 %
8,00 %
41,44%

1 563 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges blant bedriftsforsamlingen. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 12 281 11 507 10 701
Driftsresultat 78 22 23
Resultat før skatt 77 16 24
Sum eiendeler 5 085 5 241 5 315
Egenkapital (%)
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Ingen
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes har ingen særskilt strategi for eierskapet, og kan være åpen for salg under riktige 
forutsetninger
Anbefaling: Eierforhold overveies

http://www.trondelag.com/
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Fosen Vekst AS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Aksjeselskap 
946 524 514
10.02.1988
Liv Kirsti Vaadal Gellein
www.fosenvekst.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Åfjord kommune
Osen kommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
80,00 %
20,00 %

1 250 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale X

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON
Mestring – Glød og Glede
VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets overordnede strategi er å være en aktiv og fremtidsrettet tiltaksarrangør for NAV, kommuner og 
andre, med tanke på å dekke alt behov for arbeidsrettede tiltak, tilrettelagt opplæring og praksis i distriktet.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges blant bedriftsforsamlingen. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 15 588 15 198 14 563
Driftsresultat 803 448 -819
Resultat før skatt 837 359 -932
Sum eiendeler 9 416 6 767 7 063
Egenkapital (%)   
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom årlige møter med formannskapet
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Kunne tilby tilrettelagt arbeid for alle innbyggere som har behov for dette.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i bedriften, og vurderer bedriftens eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at bedriften opprettholdes til beste 
for ansatte og brukere.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

http://www.fosenvekst.no/
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Konsek Trøndelag IKS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Interkommunalt selskap 
988 799 475
01.01.2018
Torbjørn Berglann
www.konsek.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Trøndelag fylkeskommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Levanger kommune
Orkland kommune
Melhus kommune
Namsos kommune
Verdal kommune
Malvik kommune
Ørland kommune
Indre Fosen kommune
Skaun kommune
Inderøy kommune
Midtre Gauldal kommune
Frøya kommune
Hitra kommune
Heim kommune
Selbu kommune
Overhalla kommune
Osen kommune
Frosta kommune
Meråker kommune
Grong kommune
Snåsa kommune
Lierne kommune
Åfjord kommune
Høylandet kommune
Flatanger kommune
Namsskogan kommune
Tydal kommune
Leka kommune
Røyrvik kommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
28,00 %
6,00 %
6,00 %
5, 00 %
5, 00 %
5, 00 %
5, 00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %

2 300 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X
Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale X

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å levere sekretariats-tjenester for kontrollutvalg for deltakerne 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.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 6 varamedlemmer som velges av representantskapet. 

http://www.konsek.no/


23

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 260 10 845 9 687
Driftsresultat -657 826 494
Resultat før skatt -536 948 536
Sum eiendeler 10 936 11 623 10 272
Egenkapital (%) 73,2 % 85,3 % 87,5 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom møtereferat fra kontrollutvalgsmøter, enkeltsaker fremmet til kommunestyret, og gjennom 
representantskapets møter.
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Rådgiver og tjenesteleverandør til kommunens kontrollutvalg, ved praktisk bistand til gjennomføring av 
møter, saksutredning, oppfølging av vedtak, opplæring, revisjonsarbeid, risiko- og vesentlighetsvurderinger, 
planlegging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og arkivering og journalføring for kontrollutvalget.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i selskapet, og vurderer selskapets eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at selskapet opprettholdes til beste 
for eierkommunene.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Interkommunalt selskap 
971 375 965
20.02.1995
Jens Kåre Rønning
www.ika-trondelag.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Trøndelag fylkeskommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Levanger kommune
Orkland kommune
Melhus kommune
Namsos kommune
Verdal kommune
Malvik kommune
Ørland kommune
Indre Fosen kommune
Skaun kommune
Inderøy kommune
Midtre Gauldal kommune
Frøya kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Os kommune
Rennebu kommune
Røros kommune
Heim kommune
Selbu kommune
Overhalla kommune
Osen kommune
Frosta kommune
Meråker kommune
Grong kommune
Snåsa kommune
Lierne kommune
Åfjord kommune
Høylandet kommune
Flatanger kommune
Namsskogan kommune
Tydal kommune
Leka kommune
Røyrvik kommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
Eierandeler er etter folketall, sist justert i 
2018. Er ikke oppdatert etter kommune-
sammenslåinger i 2020. Vil etter selskaps-
avtalen bli justert i 2022.

1,37 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X
Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

http://www.ika-trondelag.no/
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VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål 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.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av representantskapet. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom møtereferat fra representantskapets møter.
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Rådgiver og tjenesteleverandør til kommunens arkiv.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i selskapet, og vurderer selskapets eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at selskapet opprettholdes til beste 
for eierkommunene.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Midtre Namdal Avfallselskap IKS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Interkommunalt selskap 
957 387 969
01 01 1980
Asle Hasselvold
www.mna.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Namsos kommune
Nærøysund kommune
Overhalla kommune
Grong kommune
Bindal kommune
Lierne kommune
Høylandet kommune
Flatanger kommune
Osen kommune
Namsskogan kommune
Leka kommune
Røyrvik kommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
39,00 %
24,60 %
9,90 %
6,10 %
3,70 %
3,50 %
3,20 %
2,80 %
2,40 %
2,20 %
1,40 %
1,20 %

3 300 000 NOK

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X
Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale X

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner X

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Utføre renovasjon i eierkommunene og behandle avfall fra husstander og bedrifter i disse kommunene
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av representantskapet. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 106 429 82 090 84 042
Driftsresultat -176 -6 617 -3 706
Resultat før skatt 255 -6 780 -3 926
Sum eiendeler 127 171 133 642 84 518
Egenkapital (%) 12,4 11,00 17,00
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom møtereferat fra representantskapets møter.
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
I fellesskap kunne oppnå gevinster ved å samle den lovpålagte renovasjonen til et felles selskap
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i selskapet, og vurderer selskapets eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at selskapet opprettholdes til beste 
for eierkommunene.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

http://www.mna.no/
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Brannvesenet Midt IKS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Interkommunalt selskap 
989 023 578

Håvard Bye
www.brannmidt.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Steinkjer kommune
Verdal kommune
Inderøy kommune
Lierne kommune
Røyrvik kommune
Snåsa kommune
Osen kommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
51,22 %
18,16 %
11,59 %
5,20 %
4,71 %
4,64 %
4,48 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X
Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av representantskapet. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom møtereferat fra representantskapets møter.
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
I fellesskap kunne oppnå gevinster ved å ha felles selskap for å forvalte ansvaret med brann- og 
redningstjenesten etter «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets 
redningsoppgaver»
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i selskapet, og vurderer selskapets eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at selskapet opprettholdes til beste 
for eierkommunene.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

http://www.brannmidt.no/
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INFORMASJON OM SELSKAPET
Museet Midt IKS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Interkommunalt selskap 
991 500 502
2007
Camilla Birkeland
www.museetmidt.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Flatanger kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Leka kommune
Lierne kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Nærøysund kommune
Trøndelag fylkeskommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
2,7778 %
2,7778 %
2,7778 %
2,7778 %
2,7778 %
25,00 %
2,7778 %
2,7778 %
2,7778 %
2,7778 %
25,00 %
25,00 %

725 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X
Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale X

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON
Å bruke kunnskapen om Namdalens kultur og historie som redskap og bidrag til en positiv samfunnsutvikling
VEDTAKSFESTET MÅL
Være et bærekraftig museum i Namdalen med blikk mot fortid, nåtid og framtid
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 8 medlemmer og 8 varamedlemmer som velges av representantskapet. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 38 828 36 594 36 098
Driftsresultat 52 717 1 041
Resultat før skatt 272 960 1 310
Sum eiendeler 32 243 24 637 22 897
Egenkapital (%) 40 50,8 50,5
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom møtereferat fra representantskapets møter.
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
I fellesskap kunne oppnå gevinster ved å samle museal virksomhet
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i selskapet, og vurderer selskapets eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at selskapet opprettholdes til beste 
for eierkommunene, samt gir økt kompetanse inn til egen virksomhet innenfor temaet.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

http://www.museetmidt.no/


29

INFORMASJON OM SELSKAPET
Namdal Rehabilitering IKS
Selskapsform:
Organisasjonsnummer:                                              
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Nettadresse:

Interkommunalt selskap 
986 923 845
2003
Claes Gøran Sellæg
www.namdalrehab.no 

EIERE OG EIENDELER
Eiere
Flatanger kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Leka kommune
Lierne kommune
Nærøysund kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Osen kommune

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.20

Andel
1/26
3/26
3/26
1/26
1/26
3/26
8/26
2/26
2/26
1/26
1/26

929 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

X
Aksjonæravtale
Selskapsavtale
Samarbeidsavtale

Vedtekter
Styreinstruks
Strategiplaner

Etiske retningslinjer
Varslingsregler/rutiner
Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av representantskapet. 
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1000,-) 2020 2019 2018
Driftsinntekter 30 411 29 485 26 857
Driftsresultat 2 693 1 781 115
Resultat før skatt 2 151 1 045 -558
Sum eiendeler 46 565 45 224 44 749
Egenkapital (%) 14,3 11,0 9,3
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Gjennom møtereferat fra representantskapets møter.
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
I fellesskap kunne yte et faglig godt rehabiliteringstilbud til kommunens innbyggere
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Osen kommunes er medeier i selskapet, og vurderer selskapets eksistens som viktig. Kommunen ønsker 
gjennom sitt eierskap å være aktiv pådriver for å tilrettelegge og bidra til at selskapet opprettholdes til beste 
for eierkommunene og brukerne
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

http://www.namdalrehab.no/

	0001 - 5990_4_A
	0002 - 001_22 Godkjenning av møteinnkalling
	0003 - 002_22 Samlesak for referatsaker
	0004 - Protokoll Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 18.11.21
	0005 - Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 13.12.2021
	0006 - Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter
	0007 - Vedtak om ny 110-region for Trøndelag
	Vedtak om ny 110-region for Trøndelag

	0008 Vedlegg - Oversendelsesdokument
	0009 - Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. januar 2022 - informasjon til støttegivere
	0010 Vedlegg - Oversendelsesdokument
	0011 - Oppfølging etter miljørisiko- og beredskapsanalyser
	0012 Vedlegg - Oversendelsesdokument
	0013 - 003_22 Reglement og rutiner for gjelds- og finansforvaltningen
	0014 Vedlegg - Reglement for finans- og gjeldsforvaltningen
	1. Generelt om reglementet
	1.1 - Overordnede rammer
	1.2  - Formål
	1.3  - Ansvar og fullmakter

	1.4  - Generelle rammer og begrensninger
	2. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
	2.2.1. -  Innskudd i bank
	2.2.2.  - Andeler i pengemarkedsfond
	Direkte eie av verdipapirer
	2.2.3 -   Plasseringsbegrensninger

	3. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler
	3.1 - Vedtak om opptak av lån
	3.2 - Rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter
	3.3 - Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
	4. Rapportering

	5. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
	5.1 - Formål
	5.2  - Investeringsrammer
	8.3 Etiske retningslinjer

	6. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko
	6.1 -  Konstatering av avvik
	6.2  - Kvalitetssikring


	0015 Vedlegg - Administrative rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen
	0016 - 004_22 Søknad om støtte til _Storversdagen_ 2021
	0017 Vedlegg - storversdagen 2021
	0018 Vedlegg - Resultat balanserapport pr. 07.12
	0019 Vedlegg - Årsregnskap 2019 - UtkantTeatret
	0020 Vedlegg - Årsregnskap-revisjonsberetning 2020 UtkantTeatret
	0021 - 005_22 Finansiering av kommunal egenandel for fiberutbygging på Seter
	0022 Vedlegg - Tildeling av bredbåndsmidler - 2021 Trøndelag fylkeskommune
	0023 - 006_22 Eiermelding Osen kommune 2022 - 2025
	0024 Vedlegg - Eiermelding for Osen kommune 2022 - 2025
	1. Innledning
	2. Eierpolitikk
	2.1 Politisk og administrativ eieroppfølging
	2.2 Etablering av selskap og valg av selskapsform
	2.3 Overordnede prinsipper for eierstyring
	2.3.1 Selskapsspesifikke eierstrategier
	2.3.2 Aktivt eierskap
	2.3.3 Åpenhet
	2.3.4 Samfunnsansvar
	2.3.5 Kapitalstruktur
	2.3.6 Valg av styre
	2.3.7 Styrets rolle og oppgaver
	2.3.8 Godtgjørelse til styret
	2.3.9 Internkontroll

	2.5 Evaluering av kommunale eierskap

	3. Selskapsformer
	3.1 Interkommunale samarbeid
	3.1.1 Interkommunalt samarbeid (kommunelovens § 17-1)
	3.1.2 Vertskommunesamarbeid (kommunelovens § 20-1)

	3.2 Interkommunale selskap (IKS)
	3.2.1 Rettslig stilling og lovgivning
	3.2.2 Selskapsformens egnethet
	3.2.3 Styrende organ
	3.2.4 Arbeidsgiveransvaret
	3.2.5 Kommunens økonomiske ansvar og risiko
	3.2.6 Styring, tilsyn og kontroll

	3.3 Aksjeselskap (AS)
	3.3.1 Rettslig stilling og lovgivning
	3.3.2 Selskapsformens egnethet
	3.3.3 Styrende organ
	3.3.4 Styring og kontroll
	3.3.5 Kommunens økonomiske interesser


	4 Osen kommunes selskaper


