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Oversikt over kommunalt eierskap og funksjon
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1 Innledning
Dette er Lurøy kommunes andre versjon av eierskapsmelding. Med å få på plass et skriftlige
styringsdokumenter som gjelder selskaper og eierandeler kommunen har, oppnås det å gi
kommunen et godt verktøy. Da Eierskapsmeldingen for Lurøy kommune ble behandlet første
gagn, ble det vedtatt en årlig rulleringen av planen. Dette sikrer at eierskapsmeldingen
videreutvikles til den får en form som gjør det enklere å håndheve kommunens eierandeler og
samarbeidsavtaler på en hensiktsmessig og god måte.
Eierskapsmeldingen er ment som et verktøy for å sikre best mulig økonomisk eller samfunnsmessig forvaltning av de selskap- og foretak som kommunen har eierinteresser i. Kommuner
har stor frihet til å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig, enten som del av
kommunen som juridisk person, eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekter. Når en
kommune organiserer tjenesteproduksjonen innenfor kommunen som organisasjon, gjelder de
styringssystemer som følger av kommuneloven. Kommunestyret har i utgangspunktet all
beslutningsmyndighet, og kommunen har en hierarkisk organisasjonsstruktur. Norske
kommuner kan velge å legge deler av virksomheten i egne selskaper. Når deler av virksomheten
legges over i egne rettssubjekter, som for eksempel aksjeselskaper eller interkommunale
selskaper, må styringssystemene følge den aktuelle lovgivningen. Kommunestyrets styring av
selskapet må utføres i selskapets eierorgan. Kommunestyret har likevel det overordnede
ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunaleide
selskapene.
Lov om kommuner og fylkeskommuner1 (Kommuneloven) har et eget punkt, Kapittel 26, som
omhandler Eierstyring. Her heter det, i § 26-1. Eierskapsmelding:
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende
interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

1

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
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2 Formål
Hvorfor eierskapsmelding?
En eierskapsmelding har en viktig funksjon ved at den bidrar til åpenhet rundt Lurøy kommune
sin virksomhet. Eierskapsmeldingen gir en totaloversikt over kommunens eierskap, og hvilket
samarbeid kommunen er deltaker i, samt formalitetene i de ulike samarbeidsformene.
Eierskapsmeldingen gir et godt grunnlag for kommunestyret til å drøfte den videre eierstrategien
for det enkelte eierskap. Med årlig rullering vil eierskapsmeldingen være ajourført og ha en
levende funksjon.

3 Ulike løsninger for kommunale eierskapsformer
Lurøy kommune har eierinteresser i flere selskaper og har inngått eksterne og lokale samarbeid
på ulike områder. Eierskapsmeldingen inneholder en gjennomgang av disse. Eierskapsmelding
omfatter ikke virksomheter som ligger inn under ordinær kommunal drift som barnehager,
skoler og heleide offentlige bygg.
De ulike avtalene og forpliktelsene medfører ulike eierinteresser og har ulike funksjoner, og er
delt inn i ulike ordninger ut fra funksjon:









Aksjeselskaper (AS)
Andre eierandeler (KLP, IKS, SA)
Kommuneloven § 19, kommunalt oppgavefellesskap
Kommuneloven, § 20-2, Administrativt verskommunesamarbeid (tidligere § 28 i
gammel kommunelov)
Kommuneloven, § 27 samarbeid, utgår
Stiftelser
Andre samarbeidsløsninger
Tilskuddsavtaler, næring

3.1 Samarbeidsavtaler etter tidligere Kommunelov
Flere av samarbeidsavtalene Lurøy kommune har hatt/har med andre kommuner, var/er
regulert som § 27 og/eller § 28 samarbeid. Ny kommunelov ble vedtatt i 2018 og trådte i kraft
1.1.2020. Loven angir hvilke former for interkommunalt samarbeid som kan benyttes. I § 17-1
heter det at: «Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et
interkommunalt samarbeid. Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid,
interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte
som det er rettslig adgang til.»
Avtaler som er inngått etter § 27 samarbeid, må behandles på nytt av kommunestyrene i de
enkelte deltakerkommunene, etter den nye Kommuneloven, innen utgangen av 2023. Samarbeid
anses oppløst dersom det ikke er omdannet innen fristen. Per august 2021 har Lurøy kommune
fire § 27 samarbeid med andre kommuner.
I administrativt vertskommunesamarbeid er bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1b i gammel kommunelov) videreført i § 20-2 i ny kommunelov.
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4 Prinsipper for godt kommunalt eierskap og eierstyring, for
Lurøy kommune
Som nevnt stiller Kommuneloven krav om at Eierskapsmelding som skal inneholde kommunens
prinsipper for eierstyring. KS har utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og
kontroll (vedlegg 22). Disse er lagt til grunn for utarbeidelse av prinsippene for godt kommunale
eierskap for Lurøy kommune.
FØLGENDE PRINSIPPER LEGGES TIL GRUNN FOR GODT KOMMUNALE EIERSKAP OG
EIERSTYRING, FOR LURØY KOMMUNE:
1. Velge selskapsform ut fra formål og behov
Kommunen bør som eier sørge for en selskapsform som er tilpasset virksomhetens
formål og oppgaver, behovet for eierstyring, samfunnsansvar, hensynet til innsyn,
markedsforhold og det aktuelle lovverket. Kommunen bør kommunisere klart hva den
ønsker å oppnå med sine selskaper og samarbeid. På denne måten gis viktige signaler
overfor omverden, noe som styrker kommunens omdømme.
2. Skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører, samtidig som de
utfører kommunale oppgaver som ikke skjer i konkurranse med andre, bør sørge for et
skille mellom de to delene for å unngå brudd på reglene om offentlig støtte
3. Sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap
For å styrke det kommunale eierskapet anbefales det at kommunestyret får tid til
kompetanseutvikling eksempelvis ved å avholde eierskapsseminarer for samtlige
folkevalgte tidlig i perioden.
4. Utarbeide en årlig eierskapsmelding om selskapene for kommunestyret
Kommunestyret i Lurøy skal, etter kommuneloven § 26-1, årlig (i høstmøtet) rullere
kommunens eierskapsmelding. Som hovedregel skal dette gjøres hvert 4. år, mens
Eierskapsmeldingen årlig skal legges fram for debatt og drøfting. Dette vil sikre felles
føringer og gi kommunestyret mulighet for å legge strategi.
Eierskapsmeldingen skal omhandle:
- En oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som
kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- Kommunens formål med sine eierinteresser i virksomheter som nevnt
Eierskapsmeldingen bør være kommunisert og tilgjengelig, ikke bare for selskapets
organer, men også for kommunens innbyggere.
Det bør også utarbeides en felles eierskapsmelding med andre medeiere hvis
kommunen er medeier i flere selskaper sammen med andre kommuner. En slik
eierskapsmelding vil sikre felles føringer fra eierne der det er mulig.
5. Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene
som regulerer styringen av selskapet.

2

For fullstendig beskrivelse, se KS folkevalgtprogram 2019-2023
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6. Holde jevnlige eiermøter
Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter mellom representanter fra kommunen som eier,
styret og daglig leder for selskap for å bidra til god kunnskap om og dialog med
selskapet. Et eiermøte er ikke lovregulert og er en uformell arena der det ikke skal treffes
vedtak, men hvor både eieren og selskapet kan ha gjensidig informasjonsutveksling,
forventningsavklaringer og drøfte generell utvikling og rammevilkår for virksomheten.
7. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som representanter i eierorganet
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet.
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. For
selskapsformene AS og IKS bør det etableres forutsigbare kommunikasjonsformer
mellom kommunestyret og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen. Slik sikrer
man engasjement, debatt og reell politisk avklaring av eierorganets myndighet. Dersom
formålet med selskapet er rene driftsoppgaver er det ingen ting i veien for at ansatte i
kommunens administrasjon sitter i eierorganet.
8. Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter
Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til
kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. Generalforsamlingen eller
representantskapet er formelle eierorganer og har den øverste myndigheten i
selskapene.
I heleide kommunale aksjeselskaper utgjør ordføreren selskapets generalforsamling.
Rådmann har mulighet for å møte i generalforsamling sammen med Ordfører som
Rådgiver3.
I selskap der kommunen har dominerende (over 50 %) eierandeler skal årlige innkallinger
til generalforsamling, Innkalling til styremøter, styreprotokoller årsmelding og
årsregnskap, samt protokoll, sendes kommunen (postmottak). Dokumentene skal
fortløpende journalføres i kommunens postliste.
Når det gjelder Bra-Pro vil
Offentlighetslovens retningslinjer innfris ved at selskapet sender innkallelse til
generalforsamling og styremøter og generalforsamlingens og styrets protokoller til
kommunens postmottak.
9. Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret
Eier bør gjennom selskapets eierorgan sørge for at styrets kompetanse samlet sett er
tilpasset det enkelte selskapets formål og virksomhet. Vurder også spørsmål om
habilitet i valg av styremedlemmer. Det anbefales at selskapet sikrer opplæring av
styremedlemmene.
Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og
supplerende kompetanse innen blant annet økonomi, organisasjon og om det markedet
som selskapet opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og god kjennskap til
selskapets formål. Styreverv i selskaper er et personlig verv. Medlemmer av styrer
representerer bare seg selv, ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapets interesser til
det beste for alle eierne.

Vedtatt i K-sak 33/18, den 03.10.2018: I heleide kommunale aksjeselskaper utgjør ordføreren selskapets generalforsamling.
Rådmann gis anledning til å møte i generalforsamling sammen med Ordfører som Rådgiver (jamfør K-sak 68/15)
3
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10. Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelser
Det bør fastsettes i vedtektene eller selskapsavtalen at valg av styrer i kommunalt eide
selskaper bør skje ved bruk av valgkomité. Det bør vedtektsfestes at det er ordfører,
opposisjonsleder og rådmann som utgjør kommunens representanter i valgkomiteen.
Det bør lages retningslinjer som regulerer komitéens arbeid. I selskap med flere
eierkommuner bør valgkomitéen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene. Eier
står fritt til å endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden.
11. Sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrene
Eierorganet
bør
uavhengig
av
organisasjonsform
tilstrebe
balansert
kjønnsrepresentasjon i styret. Kjønnsbalansen bør sikres både blant de faste
medlemmene til styret og blant varamedlemmene. Styremedlemmene i selskaper
behøver ikke være bosatt i kommunen.
12. Lage rutiner for å sikre nødvendig kompetanse i selskapsstyrene
Eier bør anbefale styret jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med
selskapet. Styret bør derfor etablere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. Per tiden
gjelder dette kun Bra-Pro. For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret
anbefales det at styret etablerer følgende rutiner:
- Foretar en egenevaluering hvert år.
- Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis
opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
- Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi
og gjennomføring.
- Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.
13. Som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datterselskaper
Styremedlemmer i morselskapet bør som hovedregel ikke sitte i styret til et
datterselskap.
14. Oppnevne numeriske vararepresentanter
Det anbefales at det oppnevnes varamedlemmer til styret i selskaper. Ordningen med
numeriske varamedlemmer bør benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.
Det vil si at 1. varamedlem alltid stiller ved faste styremedlemmers fravær, uansett hvem
som er fraværende.
15. Etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.
Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.
16. Foreta en prinsipiell avklaring av godtgjøring for styreverv
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets
fastsetting av styrehonorar. Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å fastsette
godtgjøring til styremedlemmene. I et IKS er det representantskapet som fastsetter
godtgjøringen til styremedlemmene, mens det er kommunestyret selv som fastsetter
godtgjøringen til styret i et kommunalt foretak.
17. Registrere styreverv i KS styrevervregister
Alle som påtar seg styreverv og som sitter i ledelsen for kommunale foretak og selskaper
bør registreres i KS styrevervregister https://www.styrevervregisteret.no/ .
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Registrering i styrevervregister er et godt verktøy for å sikre åpenhet om folkevalgte og
lederes roller og verv.
18. Be selskapene vurdere å melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon
Det anbefales at selskapene vurderer å melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon.
19. Sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for
selskapsdriften
Kommunens selskaper bør ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, gjerne
fastlagt i egne etiske retningslinjer som utarbeides for og brukes aktivt i det enkelte
selskap.
20. Avklare forholdet mellom rådmann og daglig leder av foretaket ved opprettelse av
kommunale foretak
Det anbefales at kommunestyret ved opprettelse av kommunale foretak gjennomgår
kommunelovens regulering av forholdet mellom kommunedirektøren og daglig leder av
foretaket
21. Sørge for at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser til å utøve sin funksjon
på en god måte
Det anbefales at kommunen innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser
fastsetter regler og etablerer rutiner for kontrollen med selskapene, hvilke dokumenter
som uoppfordret skal sendes kontrollutvalget og hvem som har plikt til å sørge for dette.
Kommunestyret har kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket
etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder
også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper
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5 Oversikt over, og gjennomgang av, kommunens eierinteresser
I denne delen presenteres selskapene kommunen eier eller har eierandeler i. Samarbeidsavtaler,
stiftelser, andre samarbeidsløsninger og selskaper kommunen gir driftstilskudd blir også
gjennomgått. Noen selskap, og samarbeidsløsninger, er av større interesse, enn andre. Dette
gjelder særskilt de selskap der kommunen har større eierandeler, og/eller selskap der
kommunen bør ha en strategi og utøve en sterkere eierstruktur. For andre med liten strategisk
betydning vil det bli gjort rede for samarbeidstype, formål, organisering og kostnad.

5.1 Aksjeselskap
5.1.1 Bra-Pro Lurøy Kommunale Vta AS
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
BRA-PRO LURØY KOMMUNALE VTA AS
Org. nummer
958 675 070
Forretningskontor
8730 BRATLAND
Postadresse
Aldersundveien 264
Webside/epost
www.brapro.no /brapro@brapro.no
Kontaktperson
Andreas Aasvik
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
12.07.1990
Selskapsform
Aksjeselskap
Eiere, eierandeler i pst Lurøy kommune, 14 000 aksjer, 100 %
Styringsorgan
Ved valg av representanter i styret skal det brukes valgkomite.
Valgkomiteen består av ordfører, opposisjonsleder og rådmann.
Selskapets styre skal ha fra 4 (fire) til 8 (åtte) medlemmer og 2 (to)
varamedlemmer. Styrets medlemmer utpekes av generalforsamling. I det sittende styret velges leder for 1 år av gangen.
Resterende styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av
gangen. Sittende styre velger selv nestleder. For å sørge for et
rullerende valg av styremedlemmer så bør det sørges for at
nestleder og medlemmene som velges for to år ikke er på valg hvert
år.
Daglig leder
Andreas Aasvik
Styrets leder
Morten Jostein Aspdal Olsen
Styrets medlemmer
Rita Edvardsen, Kjell Ivar Vestå, Gro Irene Olsen Nergård, Carl-Einar
Isachsen
Kommunens
Ordfører og Rådmann
representant
FORMÅL
Selskapets formål er å drive håndverksmessig produksjon og forestå andre tjenester etter
sosialpedagogiske kriterier i vernet virksomhet.
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
I 1986 fikk kommunen fikk godkjenning fra fylkeskommunen til å bygge Vernaboligen
(forløper av Bra-Pro). I 1988 gjorde kommunen utredning av mulig ASVO. I 1990, i K-sak 87/90,
gjorde kommunestyret vedtak om å danne eget aksjeselskap og opprette stilling for daglig
leder.
Saker vedrørende organisering/finansiering/valg av styre av Bra-Pro har vært gjort jevnlig av
Lurøy kommunestyre opp gjennom årene.
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NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
802

2019
287

2018
139

2017
104

2016
339

Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Lurøy komme får tilsendt innkallinger til styremøter og styreprotokoller fortløpende
(postmottak), samt innkalling og protokoller for generalforsamlinger.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi er prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune vektlagt.
EIERSTRATEGIER:
2. Skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private
Bra-Pro tilbyr ulike tjenester og salg av produkter. Siden de er et heleid kommunalt
foretak er det viktig at selskapet ikke opptrer i konkurranse med andre aktører.
6. Eiermøter
Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter mellom representanter fra kommunen som
eier, styret og daglig leder for selskap for å bidra til god kunnskap om og dialog med
selskapet.
8. Generalforsamling og arkivfunksjon
For å ta hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker bør
innkallingsfrist til generalforsamlingen tas inn i vedtektene.
I heleide kommunale aksjeselskaper utgjør ordføreren selskapets generalforsamling.
Rådmann har mulighet for å møte i generalforsamling sammen med Ordfører som
Rådgiver4.
I selskap der kommunen har dominerende (over 50 %) eierandeler skal årlige
innkallinger til generalforsamling, Innkalling til styremøter, styreprotokoller årsmelding
og årsregnskap, samt protokoll, sendes kommunen (postmottak). Dokumentene skal
fortløpende journalføres i kommunens postliste. For Bra-Pro vil Offentlighetslovens
retningslinjer innfris ved at selskapet sender innkallelse til generalforsamling og
styremøter og generalforsamlingens og styrets protokoller til kommunens
postmottak.
9. Kommunens representasjon (se også eget prinsipp 7 og 11)
Styrets kompetanse samlet sett må være tilpasset det enkelte selskapets formål og
virksomhet. Det anbefales at selskapet sikrer opplæring av styremedlemmene. Styret
skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og supplerende
kompetanse innen blant annet økonomi, organisasjon og om det markedet som
selskapet opererer i. Videre bør det tilstrebes balansert kjønnsrepresentasjon i styret.
Selv om det er en hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte som
selskapets eierrepresentanter i eierorganet, er det viktigere å vektlegge at
representanter i styret innehar faglig innsikt og god kjennskap til selskapets formål.
10. Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelser
Det bør fastsettes i vedtektene at valg av styrer i kommunalt eide selskaper bør skje
ved bruk av valgkomité, og at ordfører, opposisjonsleder og rådmann utgjør
kommunens representanter i valgkomiteen. Det bør lages retningslinjer som regulerer
komitéens arbeid.

Vedtatt i K-sak 33/18, den 03.10.2018: I heleide kommunale aksjeselskaper utgjør ordføreren selskapets generalforsamling.
Rådmann gis anledning til å møte i generalforsamling sammen med Ordfører som Rådgiver (jamfør K-sak 68/15)
4
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12. Lage rutiner for å sikre nødvendig kompetanse i styret
Styret bør jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet
gjennom å etablere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. For å sikre utvikling av
nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner:
- Foretar en egenevaluering hvert år.
- Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis
opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
- Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål,
strategi og gjennomføring.
- Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.
- I tillegg til det ovenstående skal følgende inngå:
 Status for styremedlemmers innmelding i Styrevervregisteret
 Styreinstruks
 Oversikt over gjennomføring av eiermøter
 Etiske retningslinjer
14. Oppnevne numeriske vararepresentanter
Det anbefales at det oppnevnes varamedlemmer til styret i selskaper. Ordningen med
numeriske varamedlemmer bør benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.
15. Etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet
Det anbefales at styret etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.
17. Styreverv
Alle medlemmene av styret i Bra-Pro skal registrere seg i styrevervregisteret. Dette
gjelder også vara. Det er den enkelte representants ansvar å sørge for at
opplysningene til enhver tid er oppdatert.
18. Be selskapet vurdere å melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon
Det anbefales at Bra-Pro vurderer å melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon.
19. Etiske retningslinjer
Det anbefales at Bra-Pro utarbeider, og jevnlig reviderer, egne etiske retningslinjer

5.1.2 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS
Org. Nummer
915 558 119
Forretningskontor
8186 TJONGSFJORDEN
Postadresse
Pb 606, 8205 Fauske
Webside/epost
www.sks.no/firmapost@sks.no
Kontaktperson
Jon Larsen
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
22.08.1948
Selskapsform
Aksjeselskap
Eierandel i pst
Lurøy kommune, 1446 aksjer, 12,05 %
Styringsorgan
Selskapets styre består av fire medlemmer, med personlige
varamedlemmer, alle valgt for 2 år. Et representativt styre i RLK
settes sammen ved representasjon fra eierkommunene Lurøy og
Træna, samt to representanter fra største eier (SKS). Største eier
sikres styringsrett ved at leder og nestleder velges blant største eiers
representanter.
Daglig leder
Jon Larsen
Styrets leder
Stein Alf Mørtsell
Styrets medlemmer
Marit Westgård, Geir Strifeldt, Marianne Sjøset
Eierskapsmelding for Lurøy kommune
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Kommunens
Geir Strifeldt og rådmann, jamfør prinsipp 5.
representant
FORMÅL
Selskapets formål er ved utbygging og/eller ved kjøp av kraft, eller i samarbeid med andre
selskaper, sørge for levering av elektrisk kraft eller andre beslektede produkter eller tjenester
OM VIRKSOMHETENS
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 72,4 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som
datterselskap i SKS-konsernet. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune.
Selskapet produserer og selger elektrisk energi. Produksjonen er lokalisert til Reppa
Kraftstasjon som ble oppstartet i 1956.
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
Rødøy/Lurøy Kraftverk fikk i 1957 tillatelse (konsesjon) på utbygging av Reppavassdraget i
Rødøy kommune for produksjon av elektrisk kraft. I konsesjonsvilkårene lå det en begrensing
med at kraftstasjonen etter 50 års drift skulle tilfalle staten vederlagsfritt (hjemfall). Industrikonsesjonsloven av 1917 åpnet for at ny konsesjon uten tidsbegrensning kan gis dersom
minst 2/3 av aksjekapitalen er underlagt kontroll fra det offentlige. I K-sak 11/2000 vedtok
Lurøy kommune å gå aksepterer aksjeutvidelse i A/S Rødøy/Lurøy Kraftverk ved rettet
emisjon mot A/S Salten Kraftsamband, i overensstemmelse med styrets forslag, pkt. 1 – 11.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
5 372

2019
6 517

2018
6 878

2017
7 303

2016
5 536

Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Generalforsamlingen holdes annet hvert år i Rødøy kommune og Lurøy kommune. Den
ordinære generalforsamling skal: Fastsette resultatregnskap og balanse, herunder
anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, gjennomføre valg, velge revisor,
fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte og behandle andre saker som er nevnt i innkallingen eller
som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
Lurøy komme får tilsendt innkalling med vedlegg før hver generalforsamling. Disse sendes
postmottak og arkiveres.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges.
Kommunens eierskap er økonomisk motivert. Kommunens representasjon må derfor ha riktig
kompetanse og være innforstått med kommunale interesser, slik at kommunens eierandeler
blir best ivaretatt.

5.1.3 Visit Helgeland AS (tidligere Helgeland Reiseliv AS)
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
Org. Nummer
Forretningskontor
Postadresse
Webside/epost
Kontaktperson

VISIT HELGELAND (navnendring vedtatt i generalforsamling 2021)

997 877 047
c/o Rådhuset, 8770 Træna
Postboks 1325, 8622 Mo i Rana
www.visithelgeland.com /Post@visithelgeland.com
Torbjørn Tråslett
Eierskapsmelding for Lurøy kommune
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EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
2011
Selskapsform
Aksjeselskap
Eiere, eierandeler (%)
De 18 kommuner på Helgeland eier 94,9 % av Visit Helgeland.
Stiftelsen Helgeland Museum og 11 reiselivsbedrifter på Helgeland
har eierandeler tilsvarende 5,1 % i selskapet. Visit Helgeland har
vedtatt tilbakekjøp av aksjer fra private. Når dette er gjennomført vil
selskapet være heleid av kommunene på Helgeland.
Lurøy kommune har 500 aksjer: 5,58 %
Styringsorgan
Selskapets styre består av 5 til 9 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning
Daglig leder
Torbjørn Tråslett
Styrets leder
Svein Arne Brygfjeld
Styrets medlemmer
Sverre H.L. Strand, Gry Johnsen, John A. Warholm, Nina R. Friis,
Rita J. Johansen, Lotte C. Nygård-Forsmo
Kommunens
Ordfører og Rådmann, jamfør prinsipp 5.
representant
FORMÅL (VIRKSOMHET)
Selskapets virksomhet er å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og
derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene.
SENTRALE OPPGAVER
Helgeland Reiselivs satsingsområder:
1. Markedsføring
2. Turistinformasjon
3. Opplevelsesutvikling
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
I KS-sak 82/11 (arkivsak 11/239) vedtok Lurøy kommune å inngå serviceavtale for perioden
2012 – 2014 med Helgeland reiseliv. Siste samarbeidsavtale mellom Helgeland Reiseliv og
Lurøy kommune ble signert i 2015. I avtalen forpliktet kommunen seg til å kjøpe tjenester
tilsvarende kr 65,- per innbygger. Prisen indeksreguleres hvert år tilsvarende endring i
konsumprisindeksen.
Høsten 2019 sa Lurøy kommune opp avtalen med Helgeland reiseliv. Kommunen hadde flere
møter mer HR i oppsigelsestiden (2020). Da kommunen behandlet mulig inngåelse av ny
avtale, i sak 3/21, i mars 2021, vedtok KST å avventet med å inngå ny avtale til strategiprosess
og ny strategi for HR foreligger. Fram til da vil kommunen kunne kjøpe behovsrettede
tjenester fra HR.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
619

2019
560

2018
1 372

2017
-543

2016
315

Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Lurøy kommune får tilsendt innkalling med vedlegg før hver generalforsamling. Disse sendes
postmottak og arkiveres.
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BAKGRUNN FOR KOMMUNENS EIERSKAP
Lurøy kommune vedtok og kjøpe aksjer ved etablering av et felles destinasjonsselskap (Visit
Helgeland) for alle kommunene på Helgeland. Avtalen som ble inngått inneholdt også krav
om kjøp av årlige tjenester, basert på innbyggerantallet i kommunen.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Lurøy kommunes eierandeler i Visit Helgeland AS er uberørt av at kommunen ikke har avtale
med Visit Helgeland om kjøp av tjenester.
Da kommunen behandlet saken sist, i arkivsak 19/753, ble følgende oppsummering av
vurdering gjort (utdrag):
Visit Helgeland er eid av kommunene på Helgeland. Deres utstrekning og markedsføring av
samarbeidsaktører er stort, og vurderes som vanskelig å oppnå for enkeltaktører. At så få
reiselivsaktører i Lurøy velger å ikke være medlem er problematisk. Lokale reiselivsaktører kan
fremdeles være medlemmer av HR og få lik profilering selv om ikke kommunen har
samarbeidsavtale med HR.
Oppsigelse av samarbeidsavtalen som kommunen gjorde i 2019 var riktig. Lurøy kommune
bruker rundt kr 200.000 på samarbeidsavtaler med regionale destinasjonsselskap (HR og
Foreningen Kystriksveien). Dette kommer i tillegg til kostnader med drift av eget turistkontor. I
2020 skulle oppsigelsen av avtalen gjennomgås, samtidig som at kommunen skulle vinner
erfaring på hvordan et godt samarbeid kunne være. Selve prosessen fram mot 2021 vurderes
som god. Utfordringen er at HR ikke er i gang med sin strategiprosess fram til ny strategi. Da
kjenner vi ikke til hvilke strategiske valg HR vil gjøre, eller har mulighet for å komme med innspill
til denne.
Vedtaket stiller krav om at strategien skal foreligge før kommunen skal vurdere å inngå ny
avtale. Det er ikke heldig å inngå en avtale som medfører forpliktelse uten å vite om HR vil levere
i henhold til forventningene. Et friere alternativ er å avvente strategiprosessen som HR skal gå
gjennom, og fram til denne foreligger, og kjøpe behovsrettede tjenester fra HR. På den måten
kjøper vi oss tid i prosessen, samtidig som at HR får en viss forutsigbarhet.
Visit Helgeland skal utarbeide ny strategi. I den videre strategiprosessen vil det tydeliggjøres
hvilke tjenester kommunen kjøper i en eventuell ny avtale.
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges. I den videre oppfølgingen av selskapet kan det særlig trekkes fram viktigheten av
å ivareta følgende prinsipp for eierstyring, for Lurøy kommune:
5. Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig. Styringsdokumentene og avtalene
som regulerer styringen av selskapet bør jevnlig revideres
6. Eiermøter. Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter mellom representanter fra
kommunen som eier, styret og daglig leder for selskap for å sikre god eierstyring og
kommunikasjon.

5.1.4 Samisk Avis AS
Ságat – Samisk avis AS er et aksjeselskap. Totalt er det utstedt 5.000 aksjer pålydende kr 50.
48 nordnorske kommuner eier tilsammen ca. 47 % av aksjekapitalen. Samiske kulturorganisasjoner eier ca. 10 %. De resterende ca. 43 % eies av tilsammen ca. 450 småaksjonærer,
men ingen av disse har høyere eierandel enn 5 %. Lurøy kommune kjøpte 5 aksjer den
30.07.1976.
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Lurøy kommune har små eierandel i selskapet, og kommunens eierandelene gir ingen utbytte.
Siden kommunens eierposter har liten strategisk betydning vurderes det som lite
hensiktsmessig å utarbeide egne strategier for disse.

5.1.5 Sleneset Fiskemottak AS
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
SLENESET FISKEMOTTAK
Org. Nummer
996 124 479
Forretningskontor
8762 SLENESET
Postadresse
c/o Edvardsen Økonomiservice Postboks 10
Webside/epost
Kontaktperson
Knut Edvardsen
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
2010
Selskapsform
Aksjeselskap
Eiere, eierandeler i pst Lurøy kommune, 150 aksjer, 16,93 %
Styringsorgan
Selskapets styre skal bestå av 3 - 5 medlemmer. Styrets leder velges
av generalforsamlingen blant de aksjonærvalgte styremedlemmene
Daglig leder
Styrets leder
Knut Erik Edvardsen
Styrets medlemmer
Stig Joar Krogli, Karl Magnus Jakobsen, Raymond Jakobsen, Oliver
Johannessen
Kommunens
Ordfører og Rådmann, jamfør prinsipp 5.
representant
FORMÅL
Selskapets virksomhet er utleie av næringseiendom, primært utleie til drift av fiskemottak på
Sleneset
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
I KS-sak 40/10 vedtok kommunestyret å kjøpe 150 aksjer pålydende kr 1000. Lurøy kommune
vil være positiv til å selge aksjene tilbake til selskapet/ andre aksjonærer til pålydende, dersom
situasjonen tilsier det.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
2020
2019
2018
2017
2016
Resultat etter skatt
-128
50
-43
-24
4
Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Sleneset Fiskemottak gjennomfører ordinær generalforsamling hvert år innen utgangen av
juni måned. På den ordinære generalforsamlingen behandles årsregnskap og årsberetning,
valg av styre og revisor, vedtektsendringer og andre saker som ligger til generalforsamlingen
å behandle. Generalforsamling for 2020 er ikke gjennomført, og planlegges avholdt høsten
2021.
Lurøy komme får tilsendt innkalling med vedlegg og protokoll for hver generalforsamling.
Disse sendes postmottak og arkiveres.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Opprettelse av fiskemottak er nødvendig infrastruktur som må være på plass slik at det er
mulig å drive fiske i Lurøy. Kommunens aksjekjøp var relatert til behov for å få etablert et
fiskemottak på Sleneset. Som oversikten over kommunens historiske engasjement viser, vil
det være mulig å selge aksjene dersom situasjonen tilsier det. Det vurderes som viktig at
kommunen beholder sitt eierskap i bedriften for å sikre fremtidig drift.
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Sleneset fiskemottak økonomiske utvikling er ikke tilfredsstillende, som oversikten viser.
Selskapet har slitt med å ta imot og få levert fisk til produksjon på Træna. Styret i Sleneset
fiskemottak viser til at Modulv Sjøset sier at dette skyldes at fraktkostnadene ble for store for
å kunne forsvare drift.
Våren 2021 ble det inngått avtale med Jim Lorentsen om videre drift og pakking av fisk og
krabbe på Sleneset. Mottaket har tatt imot krabbe fra sommeren 2021, og er nå åpent for
mottak av fisk. Forhåpentligvis vil løsningen som er valgt gjøre driften av fiskemottaket stabilt
og forutsigbart.
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges.
Lurøy kommunes eierandeler i Sleneset Fiskemottak AS er samfunnsmessig og
næringsmessig motivert. Lurøy kommune vil være positiv til å selge aksjene tilbake til
selskapet/ andre aksjonærer til pålydende, dersom situasjonen tilsier det.

5.1.6 Aldersund Allaktivitetshus AS
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
ALDERSUND ALLAKTIVITETSHUS AS
Org. Nummer
940 667 852
Forretningskontor
8730 BRATLAND
Postadresse
Aldersundveien 308
Webside/epost
Kontaktperson
Jim Ivan Sørensen
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
2010
Selskapsform
Aksjeselskap
Eiere, eierandeler i pst Lurøy kommune, 500 aksjer, 21,249 %
Styringsorgan
Selskapets styre skal ha 3 – 5 medlemmer. Selskapets styre skal
velges på generalforsamlingen blant selskapets aksjonærer.
Selskapets styre velger selv styreleder.
Daglig leder
Styrets leder
Jim Ivan Sørensen
Styrets medlemmer
Eva Hiller, Alf Willy Johansen
Kommunens
Ordfører og Rådmann, jamfør prinsipp 5.
representant
FORMÅL
Oppføring av fast eiendom, samt utleie av lokaler i Aldersund Allaktivitetshus og andre
aktiviteter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med
lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre
foretagender.
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
I K-sak 21/09 (saks nr 09/242) vedtok kommunestyret å kjøpe aksjer for 500.000 i allaktivitetshuset i Aldersundet. Det ble da forutsett at finansiering skissert i søknadsdokumentet punkt
1-4 ble oppnådd og at leietakere i bygget skulle betale normal husleie.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
7

2019
-48

2018
-45

2017
-84

2016
-45
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Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den
ordinære generalforsamlingen behandles: godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet,
herunder utdeling av utbytte, valg, vedtektsendringer og andre saker.
Lurøy komme får tilsendt innkalling med vedlegg og protokoll for hver generalforsamling.
Disse sendes postmottak og arkiveres.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Lurøy kommunes deltakelse i selskapet er relatert til det store lokale engasjementet for å få
realisert bygningen. Lurøy kommune eier 22,25 % av aksjene i AA. Foruten om Aas Helselags
aksjekjøp 12,96 %) har selskapet en stor andel aksjonærer med små eierandeler.
Som oversikten over resultatet viser, har selskapet slitt med dårlig inntjening. I 2020 oppnådde
selskapet å få en positiv drift, trolig har dette sammenheng med at selskapet har hatt
tilstrekkelig utleie av lokalene sine. I generalforsamlingen ble følgende tillegg vedtatt, etter
forslag fra Ordfører: Generalforsamlingen ber det nye styret om å arbeide for å bedre
lønnsomheten i selskapet med sikte på å bedre selskapets økonomiske stilling.
Det vil være mulig for kommunen å selge aksjene dersom situasjonen tilsier det. I nåværende
situasjon vurderes et salg som vanskelig å gjennomføre. Det vurderes derfor som mest
hensiktsmessig at kommunen beholder sitt eierskap i bedriften for å sikre fremtidig drift.
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
11) følges.
Lurøy kommunes eierandeler i Aldersund Allaktivitetshus AS er samfunnsmessig og
næringsmessig motivert. Lurøy kommune vil være positiv til å selge aksjene til selskapet/
andre aksjonærer til pålydende, dersom situasjonen tilsier det.

5.1.7 Kystkultursenteret på Lovund AS
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
KYSTKULTURSENTERET PÅ LOVUND
Org. Nummer
974 699 478
Forretningskontor
8764 LOVUND
Postadresse
8764 LOVUND
Webside/epost
Kontaktperson
Lorents Inge Pettersen
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
1995
Selskapsform
Aksjeselskap
Eiere, eierandeler i pst Lurøy kommune, 25 aksjer, 1,77 %
Styringsorgan
Selskapets styre skal ha fra 3 – 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning
Daglig leder
Styrets leder
Ane Molden Thomassen
Styrets medlemmer
Ingar K. Karlsen, Sivert Olaisen, Torgrim Olaisen, Sigurd
Thomassen
Kommunens
Ordfører og Rådmann, jamfør prinsipp 5.
representant
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FORMÅL
Selskapets formål er erverv og utvikling av bygninger, installasjoner og utstyr for å bygg opp
et senter på Lovund som viser kystkulturen på øya både i fortid og nåtid. Driften av
kystkultursenteret kan også søkes sikret ved utleie til aktører som kan bidra til å gjøre
senterets utstilling allment tilgjengelig. Selskapet skal ikke kunne dele ut utbytte til
aksjonærene. Eventuelt overskudd i selskapet skal brukes til å sikre drift og gjennomføre
investeringer i samsvar med formålet. Ved en eventuell oppløsning av selskapet, skal
selskapets netto eiendeler søkes disponert på en måte som fremmer kunnskapen om
kystkulturen på Lovund i samsvar med det ideelle formålet i denne paragrafs første ledd.
Aksjonærene har ikke krav på noe likvidasjonsvederlag ved en oppløsning av selskapet.
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune vedtok i 1996 (N-sak 42/96) å kjøpe aksjer for kr 50.000 ifm etableringen av
Kystkultursenteret på Lovund. Kystkultursenteret har senere fremmet forslag om kjøp av nye
aksjer i selskapet, noe som kommunen har avslått.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
-29

2019
108

2018
100

2017
54

2016
-33

Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Den ordinære generalforsamling skal behandle fastsetting av resultatregnskap og balanse,
anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse,
samt utdeling av utbytte, valg av styre og andre saker som i henhold til lov hører under
generalforsamlingen.
Lurøy komme får tilsendt innkalling med vedlegg og protokoll for hver generalforsamling.
Disse sendes postmottak og arkiveres.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Lurøy kommunes deltakelse i selskapet er relatert til ønske om å bidra til at prosjektet ble
gjennomført. Driften av Kultursenteret på Lovund har vært økonomisk utfordrende. Som
oversikten over resultatet viser, har selskapet klart å snu en negativ drift, noe som er svært
positivt.
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges.
Lurøy kommunes lave eierandeler i Kystkultursenteret på Lovund AS er samfunnsmessig
motivert og må ses i sammenheng med synergier i forhold til museumsdriften i Lurøy. Lurøy
kommune vil være positiv til å selge aksjene tilbake til selskapet/ andre aksjonærer til
pålydende, dersom situasjonen tilsier det.

5.1.8 Statoil ASA/Norsk Hydro ASA/Yara International ASA
Lurøy kommune har mindre eierandeler i disse selskapene (se oversikt i vedlegg 1), og
kommunens eierandelene gir lite utbytte. Siden kommunens eierposter har liten strategisk
betydning vurderes det som lite hensiktsmessig å utarbeide egne strategier for disse.

5.2 Kommunal landspensjonskasse (KLP)
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE KLP
Org. Nummer
938 708 606
Konsernsjef
Sverre Thornes
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Forretningskontor
Dronning Eufemias gate 10
Postadresse
0191 Oslo
Webside/epost
https://www.klp.no/
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune hadde tidligere DNB-Liv som tjenestepensjonsleverandør for fellesordning. I
2013 vedtok kommunestyret i Lurøy å bytte leverandør til KLP.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
01.01.2014
Kommunens eierandel
Kr 7 997 348 (2020 tall)
Arkiv
K-sak 52/13, Arkivsak 13/824
Kostnader
641 339 (2020)
FORMÅL
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger.
Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjonsog forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger
sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for
livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser
ORGANISASJON
Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) har hovedkontor i Oslo og
et avdelingskontor i Bergen. Kommunal Landspensjonskasse er et fullt ut et kundeeid selskap.
Generalforsamlingen er øverste myndighet.
Lurøy kommune har ingen representasjon i KLPs styrende organer.
AVTALENS FUNKSJON
Forsikringsavtalen som ble inngått mellom Lurøy kommune og KLP er for å sikre pensjoner til
alle ansatte og tidligere ansatte i Lurøy kommune som har rettigheter etter regelverket.
Forsikringsavtalen løper fra 01.01.2014. Forsikringen er en fortsettelse av Forsikringstagers
tidligere offentlige tjenestepensjonsordning i DNB Livsforsikring ASA og omfatter alle
arbeidstakere, fratrådte arbeidstakere og pensjonister som var med i denne, samt dem som
oppfyller opptaksreglene i Vedtektene §§ 2 og 3 og Vilkårene § 3.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med KLP som tjenestepensjonsleverandør.
Avtalen gjelder kjøp av tjenesteyting og håndteres administrativt. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for samarbeidet.

5.3 Helgeland Avfallsforedling IKS
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS
Org. Nummer
971 140 496
Forretningskontor
Nordre Gate 21
Postadresse
Postboks 1295, 8622 Mo i Rana
Webside/epost
www.haf.hjulstad.no/haf@haf.no
Kontaktperson
Knut Hatlen
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
1994
Selskapsform
Interkommunalt selskap (IKS)
Eiere, eierandeler (%)
Helgeland Avfallsforedling eies av Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana,
Rødøy og Træna Kommune. Lurøy kommune eier 9,52 % av
selskapet
Eierskapsmelding for Lurøy kommune
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Styringsorgan

Representanter i
representantskapet
Daglig leder
Styrets leder
Styrets medlemmer
Kommunens
representant

Selskapets styrende organer er representantskap og styre.
Representantskapet har 21 medlemmer og er fordelt mellom
kommunene; Hemnes (3), Lurøy (2), Nesna (2), Rana (10), Rødøy (2),
Træna (2). Selskapets styre har 5 medlemmer og er fordelt slik: Rana
(2), Hemnes (1), Lurøy/Rødøy (1), Nesna/Træna (1)
Ordfører og Rådmann, med direkte vara (varaordfører og teknisk
sjef)
Knut Hatlen
Eigil Espejord Dåbakk
Terje Ånonli, Håkon Lund, Siri Jakobsen, Lena Holmen
Representantene i representantskap velges av kommunestyret.
Valgstyret er 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden.
Selskapets styre velges av representantskapet.

FORMÅL
HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal til enhver
tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling.
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune inngikk avtale om stiftelse av renovasjonsselskapet i 1994.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET
Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
35

2019
836

2018
-1 504

2017
2 029

2016
-2 676

Tall i hele 1000
ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Representantskapet kommer sammen minst to ganger i året. Årsmøtet holdes inne utgangen
av mai måned. I tillegg skal det holdes minst ett møte (budsjettmøte) innen utgangen av
oktober måned. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
Årsmelding, revidert årsregnskap, fullmakter, valg og fastsettelse av godtgjørelser.
Saksliste og protokoll fra styremøtene sendes eierkommunene. Lurøy komme får tilsendt
innkalling med vedlegg før hver generalforsamling. Disse sendes postmottak og arkiveres.
BAKGRUNN FOR SAMARBEIDET/HISTORIKK
Ved stiftelsen stilte de deltakende kommuner kommunale garantier for mulige låneopptak (for
Lurøys del utgjorde dette kr 615.612). Siden stiftelsen har lånerammen vært økt. I følge lov
om interkommunale selskap (IKS) skal selskapets låneramme fastsettes av
deltakerkommunene i selskapsavtalen. Kommunen er utad ansvarlig for de lån som selskapet
tar opp. Lurøy kommune behandlet en økning av lånerammen sist i 2014, i K-sak 9/14,
arkivsak 06/545. Den økt lånerammen (på 100 mill) for HAF medførte for Lurøy kommune en
endring i ansvarsandelen for lån fra ca 3,8 mill kr til 9,52 mill kr.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Da Lurøy kommune inngikk avtale om stiftelse av et interkommunalt renovasjonsselskap var
dette på bakgrunn for å få gode løsninger innen avfallshåndteringer. Dette inkluderer miljøvennlig avfallsbehandling, innsamling og transport av avfall, gjenvinning og sortering, og bidra
til løsninger for eiere ift avfallsspørsmål. HAF sin behandling og løsning av avfall synes å
fungere godt for innbyggerne, bedrifter og fritidshuseiere i Lurøy kommune. Den siste tidens
fokus, og HAF sitt engasjement med plastproblematikken, har bidratt positivt til å sette fokus
på vår tids problem med forsøpling, ikke minst forsøpling av havet. Enkeltaktørers og gruppers
engasjement med rydding av strender har ikke fått samme effekt uten HAF sitt system for
henting og frakt av søppel.
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I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges.
Lurøy kommunes eierandeler i Helgeland Avfallsforedling IKS er samfunnsmessig motivert.
HAF yter en lovpålagt tjeneste. Dette gjør at noen av prinsippene for eierstyring blir særlig
viktige for å ivareta dette. HAF eies av flere kommuner. Kommunene jobber med å få på plass
en felles, samordnet eierstrategi for å sikre en god håndtering av eierrollen, slik som prinsipp
4 åpner for. Dette kan sikre utøvelsen av et synlig, tydelig, ryddig og profesjonelt eierskap. Ved
interkommunalt eierskap vil også et samordnet eierskap være viktig.

5.4 Kommuneloven, § 20-2 samarbeid
5.4.1 Salten krisesenter
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune inngikk en 2 årig prøveperiode om drift av krisesenter i Salten i 2014. I 2016
ble avtalen gjort om til en varig avtale.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2014/2016
Arkiv
K-sak 20/14, Arkivsak 14/504
Avtaleform
Kommuneloven § 20-2
Vertskommune
Bodø kommune
Andre
Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, Rødøy, Røst,
medlemskommuner
Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy.
Organisering
Styringsgruppa for samarbeidsavtalen består av rådmannen i de
enkelte kommuner. De behandler og vedtar årlig virksomhetsplan
og budsjett for Krisesenteret i Salten
Kostnader
Kostnadene fordeles på kommunene med % vis fordelingsnøkkel
basert på folketall per 1. januar hver år.
FORMÅL
Krisesenteret i Salten er en kommunal virksomhet og et profesjonelt hjelpetilbud til
mennesker som er utsatt for vold, overgrep og andre krenkelser i nære relasjoner. Bo- og
samtaletilbudet til kvinner og menn er adskilt.
Krisesenteret skal ivareta følgende oppdrag:
- Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til mennesker som er utsatt for vold eller trusler
om vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å
komme i kontakt med andre deler av tjenesteapparatet.
- Basere vår hjelp på «hjelp til selvhjelp». Dette innebærer å bidra til at de som er utsatt for
vold og krenkelser gis mot, myndighet og mulighet til selv å gjøre noe med sin egen og sine
eventuelle barns situasjon.
- Avdekke vold og overgrep. Ikke all vold er synlig. Vi vil bidra til å synliggjøre all vold gjennom
å sette søkelys på hva vold, overgrep og krenkelser er, hvordan det ser ut, og hva det gjør
med menneskets mulighet til et verdig liv. Vold er et angrep på grunnleggende
menneskerettigheter.
Krisesenteret skal bistå brukeren til kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, uavhengig av
hvilken kommune brukeren kommer fra. Det er fritt krisesentervalg i Norge, dette innebærer
at Krisesenteret i Salten også tar imot brukere fra områder utenfor vårt geografiske
nedslagsfelt.
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VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale om faglig tilknytning til Krisesenteret i
Salten. Kommunens representant i styringsgruppa er Rådmann. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for samarbeidet.

5.4.2 Avtale om akuttberedskap/vaktordning i barneverntjenesten
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2018 en interkommunal avtale med Leirfjord kommune om
akuttberedskap/vaktordning i barneverntjenesten.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2018
Arkiv
K-sak 20/18, Arkivsak 18/364
Avtaleform
Kommunelovens paragraf § 20-2
Vertskommune
Leirfjord kommune
Andre
Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune
medlemskommuner
Organisering
Formålet med avtalen er å få en hensiktsmessig organisering av
vaktordning for akuttberedskapen i kommunens barneverntjenester
og som medvirker til å sikre akutt hjelp til barn og familier utenom
barneverntjenestens ordinære åpningstid.
Kostnader
Kostnader ved ordningen er beregnet slik: 20 % av alle kostnader ved
ordningen fordeles likt på kommunene. Resterende 80 % fordeles
etter antall innbyggere 0 – 17 år per 1. juli foregående år i de
respektive kommuner. I tillegg betaler Lurøy 10 % av sin andel i
administrasjonskostnader til Leirfjord. Prisen reguleres hver høst i
forbindelse med budsjett for påfølgende år.
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Beredskapsvakten har svarplikt og rykker ut ved behov. Beredskapsvakten har
koordineringsansvar og plikt til å følge opp dette ved hendelser i avtalte vaktperioder.
Beredskapsvakten har myndighet til på kalle ut bistand ved behov.
Avtalen kan gjensidig sies opp med ett års frist regnet fra kalenderårets utgang.
I perioden 01.05.-31.08.2020 inngikk kommunen en utvidet samarbeidsavtale med Leirfjord
kommune om vaktordning for akuttberedskap innen barneverntjenesten ved pandemi.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med Leirfjord kommune. Avtalen forvaltes
av administrasjonen og det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for
dette.

5.4.3 Avtale om legevaktsentral på Nord Helgeland
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2015 en interkommunal avtale om legevaktsentral.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2019
Arkiv
K-sak 4/15, Arkivsak 06/535
Avtaleform
Kommunelovens § 20-2
Vertskommune
Rana kommune
Andre
Lurøy, Rødøy og Træna kommune. Avtalen åpner for at det kan bli
medlemskommuner
aktuelt med utvidelse av samarbeidet til flere kommuner
Eierskapsmelding for Lurøy kommune
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Organisering

Rana kommune driver interkommunal legevakt som vertskommune
og har ansvar for at gjenesten som leveres er forsvarlig og i samsvar
med gjeldende lov- og forskriftskrav. Rana kommune har budsjettog økonomiansvar for tjenesten og er arbeidsgiver for ansatte ved
legevakten. Seksjonsleder/kommunelege er medisinsk faglig
ansvarlig for tjenesten.
Kostnader
Rana kommune bærer alle kostnader til drift av LV-sentralen.
Kommuner som kjøper tjeneste for LV-sentralen betaler en fast
avtalepris per innbygger. Prisen på tjenesten settes til 145 kr per
innbygger for 2020. Det foretas en justering per år i henhold til
konsumprisindeksen, eventuelle økte kostnader og antall
innbyggere i kommunene per 01.01. hvert år.
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Rana interkommunale legevakt tilbyr LV-sentral hele døgnet alle årets dager. Telefontjenesten
er bemannet av autorisert helsepersonell (i hovedsak sykepleier) og har lege tilgjengelig for
konferering. Telefonoperatør gir råd og veiledning til innringer.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med Rana kommune. Avtalen forvaltes av
administrasjonen og det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for
dette.

5.4.4 Veterinæravtale
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2020 en interkommunal avtale om veterinærtjeneste. Avtalen
ble inngått for 4 år (2021-2025) og forlenges automatisk for ett nytt år ad gangen
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2020
Arkiv
K-sak 64/20, Arkivsak 20/1050
Avtaleform
Kommuneloven § 20-2
Vertskommune
Nesna kommune
Andre
Lurøy og Træna kommune
medlemskommuner
Organisering
Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et administrativt
verskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2, og Nesna
kommune fungerer som vertskommune. Vertskommunen skal
utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning eller medfører forandring i kostnadsrammen. Før vedtak i
slike saker treffes skal deltakerkommunene involveres.
Verkskommunen inviterer de samarbeidende kommuner og
veterinærer til dialogmøte minst en gang per år. Disse dialogmøtene
skal være en arena for diskusjon og informasjon om tjenesten.
Andre interessenter kan inviteres spesielt.
Kostnader
Kostnadene fordeles mellom deltakerkommunene (Lurøy, Nesna,
Træna), der Lurøy kommune skal dekke 32 % av kostnadene.
FORMÅL
Formålet med denne avtale er et interkommunalt veterinærsamarbeid for Træna, Lurøy og
Nesna kommuner. Avtalen skal ivareta kommunenes lovpålagte ansvar, sikre en fungerende
klinisk veterinærtjeneste på dagtid og en fungerende vaktordning, samt sikre innbyggernes og
landbruksnæringens interesser på tvers av kommunegrensene, (jfr. lov om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell §3a og KS A-rundskriv nr. 2/2012.) Avtalen gjelder veterinærer med
individuell vaktavtale.
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VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med Nesna og Træna kommune. Avtalen,
og de årlige dialogkonferansene, forvaltes av administrasjonen og det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.4.5 Samarbeid med Rødøy kommune, barnehage
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2015 en videreføring av en avtale med Rødøy kommune om
barnehagetilbud for barn boende i Øresvik og på Sørnesøy.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2015
Arkiv
K-sak 5/15, Arkivsak 14/709
Avtaleform
Kommuneloven 20-2
Vertskommune
Rødøy og Lurøy kommune
Andre
medlemskommuner
Organisering
Den inngåtte avtalen med Rødøy regulerer de gjensidige rettigheter
og plikter som begge kommuner er forpliktet på. Lurøy kommune
har ingen kommunal representasjon.
Kostnader
Kostnader for kommunene beregnes etter en timesats på kr 1.300
per barn på årsbasis etter følgende nøkkel: timesats x oppholdstid x
måned/11.
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Avtalen omhandler at barn fra Sørnesøy krets skal kunne benytte barnehagetilbud i Nordnesøy
barnehage og at barn fra Øresvik krets skal kunne benytte barnehagetilbudet på Lurøy innland.
I avtalen er Lurøy og Rødøy kommuner både vertskommune og samarbeidskommune med
gjensidige rettigheter og plikter i forhold til hverandre.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med Rødøy kommune. Avtalen forvaltes av
administrasjonen og det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for
dette.

5.4.6 Samarbeid med Rødøy kommune, skole
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2015 en videreføring av en avtale med Rødøy kommune om
ansvar for undervisning av elever fra Lurøy kommune med bosted Sørnesøy.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2015
Arkiv
K-sak 6/15, Arkivsak 14/709
Avtaleform
Kommuneloven § 20-2
Vertskommune
Rødøy og Lurøy kommune
Andre
medlemskommuner
Organisering
Den inngåtte avtalen med Rødøy regulerer de gjensidige rettigheter
og plikter som begge kommuner er forpliktet på. Lurøy kommune
har ingen kommunal representasjon.
Kostnader
Driftsutgifter for de separate bygninger belastes den enkelte
kommune der skolebygget er. Ved beregning av kostnader benyttes
faktisk driftsutgifter ut fra fordelte rammetimer: Barneskoleelever
beregnes med faktor 1, ungdomsskoleelever med faktor 1,5
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BESKRIVELSE AV TILBUDET
Siden 1992 har Lurøy kommune hatt avtale med Rødøy kommune som berører barn fra
Sørnesøy krets, og som skal ha sitt grunnskoletilbud ved Nesøy skole. Skolebygningen i SørNesøy benyttes til fagene kroppsøving, mat – og helse og naturfag.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med Rødøy kommune. Avtalen forvaltes av
administrasjonen og det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for
dette.

5.4.7 Samarbeidsavtale om felles psykolog
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2020 en samarbeidsavtale vedrørende kommunepsykolog
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2020
Arkiv
K-sak 8/20, Arkivsak 20/535
Avtaleform
Kommuneloven § 20-2
Vertskommune
Lurøy kommune
Andre
Rødøy- og Træna kommune
medlemskommuner
Organisering
Lurøy kommune er vertskommune for felles psykolog og skal ivareta
arbeidsgiveransvaret. Som arbeidsgiver skal Lurøy kommune sørge
for å ivareta rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.
Kostnader
Driftsutgifter til fellesløsningen fordeles likt mellom samarbeidskommunene. Utgifter som gjelder tiltak rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere dekkes av vedkommende kommuner.
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Utformingen av stillingen og tjenestetilbudet må gjøres i tett samarbeid med den ansatte
psykolog. Stillingen forventes å jobbe på systemnivå ved å bidra til kommunale planer og
folkehelsearbeidet, opprettholde oversikt over psykisk helsetilstand og eksisterende tilbud i
kommunene, planlegge, utvikle, implementere og evaluere helsefremmende og forebyggende
tiltak innen psykisk helse i kommunene ihht kartlagte behov. Faglig støtte i kompliserte saker
og veiledning/undervisning av andre tjenesteytende vil være en del av arbeidsoppgavene.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Fra 1. januar 2020 er kommunene pålagt å ha knyttet til seg psykolog, jfr. Lov om kommunene
helse- og omsorgstjenester § 3-2.
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale med Rødøy- og Træna kommune. Avtalen
forvaltes av administrasjonen og det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen
strategi for dette.

5.5 Kommuneloven, § 27 samarbeid
Med ny kommunelov utgår såkalt «§27-samarbeid» og den mer uformelle regionrådsmodellen.
I stedet er det innført to nye samarbeidsformer:
- Kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19)
- Interkommunalt politisk råd (kapittel 18)
Alternativt må selskapene omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller SA).
Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet til
en lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 trådte i kraft (innen utgangen av
2023). Dersom det ikke er omdannet innen fristen anses samarbeidet som oppløst.
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Lurøy kommune har flere § 27 samarbeid med andre kommuner, som vist i denne delen av
Eierskapsmeldingen.

5.5.1 Polarsirkelen friluftsråd
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2009 en avtale om varig medlemskap i Polarsirkelen
Friluftsråd.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2009
Arkiv
K-sak 28/09, Arkivsak 06/731
Avtaleform
Kommunelovens paragraf § 27
Andre
Kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og
medlemskommuner
Træna er eiere av rådet. Rådet har kontoradresse i Nesna.
Organisering
Kommunestyrene i medlemskommunene utpeker en representant
med vararepresentant til Polarsirkelen friluftsråd. Valgperioden er
kommunestyreperioden.
Kostnader
Kontingenten består av en årlig grunnkontingent på kr 10.000,- pluss
kr 16,- pr. innbygger pr 1.januar i driftsåret. Medlemskommunene
må selv betale møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og
kjøregodtgjørelse for egne medlemmers deltakelse i rådet. Samtlige
beløp indeksreguleres med virkning fra 1.januar 2010.
FORMÅL
Polarsirkelen friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og friluftsinteressene for
øvrig:
- Arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter
naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet –
med spesielt fokus på barn og unge.
- Søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og
mentale helsetilstand
- Informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av
friluftslivet generelt.
- Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen
området friluftsliv.
- Bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og planarbeid
vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidsavtalen må behandles på nytt, da den ikke er i tråd med den nye Kommuneloven.
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale om Polarsirkelen friluftsråd. Lurøy
kommunes styrerepresentant er politisk valgt. På generalforsamlingen kan administrasjonen
møte. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.5.2 Indre Helgeland regionråd
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune var tidligere medlem av Helgeland regionråd. I 2008 vedtok kommunestyret
i Lurøy å bytte regionråd fra Helgeland Regionråd til Indre Helgeland Regionråd. Fra 2010 ble
Lurøy et fullverdig medlem av Indre Helgeland Regionråd (IHR).
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2009
Arkiv
K-sak 38/08, Arkivsak 08/787
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Avtaleform
Andre
medlemskommuner
Organisering

Kostnader

Kommuneloven § 27
Hattfjelldal-, Hemnes-, Lurøy-, Nesna- og Rana kommune er
medlemmer i IHR
I rådet møter hver deltakerkommune med to representanter valgt av
og blant medlemmene i kommunestyret, hvorav den ene er
ordføreren. I tillegg møter administrasjonssjefene (rådmenn) fra de
deltakende kommuner.
De årlige netto utgifter ved drift av sekretariatet fordeles mellom
deltakerkommunene slik: 40 prosent fordeles likt mellom
kommunene med 1/5 på hver kommune, mens de resterende 60
prosentene fordeles på grunnlag av folketallet i den enkelte
kommune per 1. januar i det aktuelle budsjett-/regnskapsåret.

FORMÅL
Formålet med samarbeidet er å fremme gjensidig samarbeid mellom de deltakende
kommunene i den hensikt å oppnå felles mål og interesser for to eller flere av de deltakende
kommuner, eller også støtte opp under en enkelt kommune. Rådet skal også fremme
forpliktende samarbeid med fylkeskommunen og statlige organ.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidsavtalen må behandles på nytt, da den ikke er i tråd med den nye Kommuneloven.
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale om Indre Helgeland regionråd. Fra Lurøy
kommune møter en representant fra posisjon (ordfører) og en representant fra opposisjon.
Rådmann møter i rådmannsutvalget. Da kommunestyret behandlet saken ble det, i vedtaket,
påpekt at: Lurøy kommune vil arbeide videre for at det på sikt blir opprettet et felles regionråd
for alle kommunene på Helgeland. I mellomtiden vil kommunen arbeide for en videreføring og
videreutvikling av «Helgelandskonferansen» som et forum som skal behandle saker som har
betydning for hele Helgeland. Dette forplikter Lurøy sine representantene til å arbeide
strategisk for å få et felles regionråd på Helgeland. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å
utarbeide egen strategi for dette.

5.5.3 Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Ytre Helgeland
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2012 en videreføring av en samarbeidsavtale med PPT- ytre
Helgeland.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2013
Arkiv
K-sak 76/12, Arkivsak 08/800
Avtaleform
Kommunelovens paragraf § 27
Andre
Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna
medlemskommuner
Organisering
Den avtalte administrative vertskommunemodellen medfører at det
ikke er en organisatorisk overbygning i form av et felles folkevalgt
organ eller styre. Samarbeidskommunen delegerer til
vertskommunens administrasjon å organisere og utføre den
lovpålagte PP-tjenesten i samsvar med avtalen. Det er de
alminnelige delegasjonsreglene i Alstahaug kommune som gjelder,
hvor rådmannen i Alstahaug kan velge å delegere faglig og
administrativ drift av PPT til leder av PPT.
Det er etablert et administrativt faglig samarbeidsorgan bestående
av rådmennene i samarbeidskommunene, eller de personer som
den enkelte rådmann oppnevner.
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Kostnader

Kommunene finansierer driften av tjenesten etter en
fordelingsmodell basert på lik fordeling av adm utgifter, fordeling av
konsulentkostnadene etter følgende regnemodell: 50 % ut fra
forbruk (fordelt etter antall vedtak), 25 % fordelt etter folketall og 25
% fordelt ut fra lik andel

FORMÅL
Rettslig grunnlag: Etter lov om grunnskole og videregående opplæring av 17. juli 1998
(opplæringsloven) § 5-6 er kommunene pålagt å ha en pedagogisk – psykologisk tjeneste
(PPT). Ved inngåelsen av avtalen oppfyller kommunene lovens krav. Partenes ønsker med
samarbeidet å skape et større fagmiljø og gjennom valg av vertskommunemodellen få en mer
effektiv styringsform. Det overordnede formålet er å få bedre tjenester fra PPT til brukerne og
kommunene. Dersom det blir inngått samarbeidsavtaler med andre instanser, skal tjenesten
følge de særskilte retningslinjene som gjelder for disse.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidsavtalen må behandles på nytt, da den ikke er i tråd med den nye Kommuneloven.
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå samarbeidsavtale med PPT ytre Helgeland.
Samarbeidet er et administrativt samarbeid der rådmann har representasjon. Det vurderes
ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.5.4 Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune samarbeidet tidligere med Sekretariatskontoret for Ytre og Sør-Helgeland
(SEKON), og endret dette til Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat (IHKUS).
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2013
Arkiv
K-sak 76/13, Arkivsak 12/170
Avtaleform
Kommunelovens paragraf § 27
Andre
Kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Rana og Vefsn.
medlemskommuner
Organisering
KU-sekretariatet skal ha et eget styre (KU-styret) som skal ha det
administrative, økonomiske og organisatoriske ansvaret for driften
av virksomheten.

Kostnader

KU-styret skal ha 7 medlemmer med like mange personlige
varamedlemmer, ett fra hver av de samarbeidende kommunene. Ett
medlem og ett varamedlem velges av den enkelte kommune blant
medlemmene i kontrollutvalget i vedkommende kommune.
Endringer av medlemmer i kontrollutvalgene, får samtidig en
tilsvarende endring i KU-styret
Netto driftsutgifter fordeles med 20 % likt på hver kommune, og
resten etter kommunens innbyggertall.

FORMÅL
KU-sekretariatet har som formål å utføre alle sekretariattjenester for kontrollutvalgene
(Kuene) i overnevnte kommuner i henhold til kommuneloven, KU-forskriften og denne vedtekt.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidsavtalen må behandles på nytt, da den ikke er i tråd med den nye Kommuneloven.
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter
lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i de 7 kommunene på Helgeland.
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Ordførere og rådmenn i de samarbeidende kommunene har møte- og talerett i KU-styrets
møter. Innkalling og sakliste sendes de samarbeidende kommunene, og revisjonen
I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges.
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå avtale om Indre Helgeland
Kontrollutvalgssekretariat. På generalforsamlingen kan administrasjonen møte. Det vurderes
ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.6 Kommuneloven, § 19, kommunalt oppgavefellesskap
5.6.1 Studiesenter RKK Ytre Helgeland
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunestyret i Lurøy inngikk i 2021 en videreføring av samarbeidsavtale med Studiesenter
RKK Ytre Helgeland.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2013
Arkiv
K-sak 18/20, Arkivsak 19/842
Avtaleform
Kommuneloven § 19, kommunalt oppgavefellesskap
Andre
Kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Træna og Nesna
medlemskommuner
Organisering
Styret består av representantskap, eget styre og daglig leder.
Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Alle
deltakerkommunene skal være representert i dette organet. Som
hovedregel utøves dette ved ordfører, med varaordfører som
vararepresentant. samarbeidskommunenes ordførere.
Styret
består
av
rådmenn/kommunedirektører
fra
de
samarbeidende kommunene.
Styret tilsetter daglig leder og er daglig leders nærmeste
overordnede. Styrets leder utøver arbeidsgiverrollen over daglig
leder.
Kostnader
Lønns- og driftsutgifter ved RKKYH justeres etter konsumprisindeks
tolvmåneders (KPI per 1/11 i budsjettåret), ved behov for andre
justeringer vedtas disse av styret. Den enkelte deltakers
ansvarsandel for felleskapets forpliktelser avviker fra eierandelen,
slik det fremgår av dette punkt.
Kostnadene fordeles mellom samarbeidspartene etter følgende
fordelingsnøkkel (gjeldende fra 2021):
- 15 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene, slik at hver
deltakerkommune betaler 1/7 av 15 prosent av kostnadene.
- 85 % av utgiftene fordeles etter folketall pr 1.jan i regnskapsåret
BESKRIVELSE AV TILBUD
RKKYH skal bidra til- og samordne kompetanseutvikling og utviklingsarbeid der dette er
hensiktsmessig for avtalepartene. RKKYH skal videre være en støttefunksjon og et målrettet
verktøy i kommunenes arbeid med et kompetent arbeidsliv og kompetanseutvikling generelt.
Det skal legges til rette for mest mulig lokalt tilrettelagte tiltak.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå samarbeidsavtale med RKK ytre Helgeland. Lurøy
kommune er representert i representantskapet, og i styret. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for samarbeidet.
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5.6.2 Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN)
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Kommunalt oppgavefelleskap arkiv i Nordland (KOAN), tidligere Interkommunalt arkiv
Nordland (IKAN), er en samarbeidsordning mellom kommuner i Nordland.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2000, sist i 2021
Arkiv
K-sak 14/21, arkivsak 21/389
Avtaleform
Kommuneloven § 19, kommunalt oppgavefellesskap
Vertskommune
Nordland fylkeskommune
Andre
Ved etablering var det 28 deltakerkommuner. Fra 2019 deltok 39
medlemskommuner
kommuner
Organisering
Deltakerrett i IKAN har de kommuner som godkjenner vedtektene og
betaler vedtatt kontingent.
Representantskapet er øverste organ i IKAN. Hver deltaker
oppnevner en representant med vara til representantskapet.
Oppnevningen gjelder for den kommunale valgperioden.
Representantskapet velger leder og nestleder. Representantskapet
vedtar budsjett, fastsetter kontingent, fastsetter prioriteringsmål.
Representantskapet får forelagt regnskap og årsmelding til
orientering av styret. Representantskapet velger fem styremedlemmer, derav styrets leder og nestleder. Representantskapet
holder årsmøte innen utgangen av første halvår. Innkalling skal
sendes medlemmene senest tre uker før møtet.
Styret har ansvaret for driften av IKAN i samsvar med vedtektene og
vedtak i representantskapet. Styret godkjenner regnskap og
årsberetning.
Styret legger frem regnskap og årsmelding til orientering for
representantskapet. Styret legger frem budsjett, kontingent og
prioriteringsmål til godkjenning for representantskapet.
Kostnader
Representantskapet i IKAN vedtok i 2018 ny betalingsmodell
gjeldende fra 2019. Kommunene vil nå betale en fast årlig pris på kr
40.000 og en variabel pris per innbygger (kr 12 per innbygger for de
minste kommunene). I tillegg kommer depotleie på kr 250 per
hyllemeter per år.
OPPGAVER OG MYNDIGHET
1. KOAN skal bistå deltakerne i å sikre at kommunale arkiv organiseres og forvaltes i hht.
Arkivloven (Lov om arkiv av 1992 med senere endringer) med gjeldende forskrifter
og/eller evt. særlovgivning med gjeldende forskrifter.
2. KOAN skal rådgi deltakere i arkivdaglige spørsmål, - herunder internkontroll for arkiv,
og tilby depot for deltakernes avsluttede arkiv. Deponerte arkiv forblir
deltakerkommunenes eiendom.
3. KOAN skal forvalte tilgjengeliggjøre og formidle avlevert arkivmateriale.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Tidligere perioder har ordfører vært medlem i representantskapet med varaordfører som vara.
I K-sak 69/15, arkivsak 05/780, behandlet kommunestyret i Lurøy representasjon i IKAN.
Rådmann ble gitt fullmakt til å utpeke medlem til representantskapet i Arkiv i Nordland fra
valgperioden 2015.
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Samarbeidet med KOAN er et faglig samarbeid. I dette tilfellet vil det være naturlig at Rådmann
håndterer samarbeidet. Lurøy kommune deltar i representantskapet og det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.7 Stiftelser
5.7.1 Helgeland Museum
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune og stiftelsen Helgeland Museum inngikk en avtale som ble gjort gjeldende
fra 01.01.2004.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2004
Arkiv
K-sak 25/11, arkivsak 11/365 og arkivsak 19/446
Avtaleform
Avtalen ble inngått mellom Helgeland Museum, Lurøy kommune og
Lurøy kommunale krigshistoriske stiftelse. Bygget eies av Lurøy
kommune, mens Helgeland Museum drifter det på vegne av
kommunen
Kostnader
Ut over investeringskostnadene bidro Lurøy kommune til driften av
Helgeland Museum med et årlig rammetilskudd på kr 250.000. Det
årlige tilskuddet justeres årlig i takt med den alminnelige lønns- og
prisstigningen. I 2020 økte driftstilskuddet med 100.000, under
forutsetning av at realisering av Lovund Liv
FORMÅL
Stiftelsen Helgeland Museum skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon som ut fra en
samlet plan skal organisere innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og
naturhistorie på Helgeland. Stiftelsen forplikter seg til å arbeide i overensstemmelse med
ICOMs museumsetiske regelverk.
Stiftelsen Helgeland Museum skal bidra til at alle kommuner på Helgeland får et
tilfredsstillende museumstilbud med en rimelig fordeling av ressursene. Stiftelsen skal legge
til rette for frivillig deltakelse på det museale arbeidet og fremme samarbeid mellom frivillige
krefter og museets medarbeidere. Helgeland Museum skal også, etter nærmere avtaler, være
til hjelp for museer som ikke slutter seg til stiftelsen.
Stiftelsen Helgeland Museum skal etablere samarbeid med museer og faginstitusjoner
regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder ABM-tiltak og deltakelse i nasjonale nettverk.
Som faginstitusjon skal stiftelsen tilby tjenester til kommuner, fylket og andre offentlige,
frivillige og private instanser.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå samarbeidsavtale med Helgeland Museum om
drift av Grønsvik Kystfort.
I 2020 utarbeidet Helgeland museum en museumsplan for Lurøy kommune. Denne
inneholder videreutvikling av museumsvirksomheten i Lurøy, heriblant Lovund Liv (Museum
Lovundbåten og utvikling av kultursenteret/oppdrettshistorien, samt prosjekt Tyskerbrakken.
Samarbeidet er en håndheving av et politisk vedtak og gjennomføres administrativt. Rådmann
har representasjon. Selv om ikke kommunen har representasjon i styret av HM, vurderes
eierskapsmøter (prinsipp 6) som særlig egnet til bruk i samarbeidet. For å sikre godt
samarbeid og kommunikasjon bør det gjennomføres jevnlige eiermøter mellom
administrasjonen, representanter fra HM og daglig leder av Grønsvik Kystfort.
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Intensjonen med samarbeidet er at HM ivaretar den museumsfaglige rollen for Lurøy
kommune, herunder rådgivning og lignende. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å
utarbeide egen strategi for dette.

5.8 Andre typer samarbeid
5.8.1 Tverrfaglig opplæringskontor, Ytre Helgeland, TOYH
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune ble medlemsbedrift hos Tverrfaglig Opplæringskontor, Ytre Helgeland i 2007.
Lurøy ble godkjent som lærebedrift i Kontor og Administrasjonsfaget (2007), i Barne- og
Ungdomsarbeiderfaget (2008), i Helsearbeiderfaget (2011) og i Renholdsoperatørfaget
(2017).
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2007
Arkiv
Arkivsak 17/277
Avtaleform
Medlem
Andre
medlemskommuner
Organisering
Opplæringskontoret ledes av et styre på 7 medlemmer (5
representanter fra medlemsbedriftene, 1 representant fra LO ytre
Helgeland og en representant fra lærlingene).
Kostnader
Opplæringskontorets drift finansieres med kontingent fra
medlemsbedriftene og ved deler av de offentlige lærlingtilskuddene.
FORMÅL
Opplæringskontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere de tilsluttede bedrifters
opplæring av fagarbeidere. Medlemsbedriftene er i hovedsak lokalisert i kommunene på ytre
Helgeland. Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i fag som er underlagt lov
om fagopplæring i arbeidslivet, samt å drive kompetansehevende tiltak i medlemsbedriftene.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidet med TOYH er et administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.8.2 Foreningen Kystriksveien
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
FORENINGEN KYSTRIKSVEIEN
Org. nummer
981 527 798
Forretningskontor
Havna, 8900 Brønnøysund
Postadresse
Postboks 65, 8901 Brønnøysund
Webside/epost
www.foreningen-kystriksveien.no/Kystriksveien@sh-region.no
Kontaktperson
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
1988
Arkiv
Arkivsak 09/630
Selskapsform
Forening/Lag/Innretning
Eiere, eierandeler (%)
Følgende kommuner er medlemmer: Steinkjer, Nærøy, Vikna, Leka,
Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna,
Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål og Bodø. Øvrige medlemmer:
Visit Innherred, Helgeland reiseliv, Visit Bodø
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Styringsorgan

Daglig leder
Styrets leder
Styrets medlemmer

Styret består av 7 representanter med 2 vararepresentanter der
minimum 3 representanter er fra Trøndelag, minimum 3
representanter er fra Nordland, minimum 3 representanter er fra
medlemskommunene og minimum 2 representanter fra
reiselivsorganisasjoner (som medlemskommunene er tilsluttet).
Foreningen Kystriksveien leier inn Kystriksveien reiseliv AS til å
gjennomføre prosjekt.
Tor Henning Jørgensen
Petter Kjærnes, Inger Monsen, Elisabeth Helmersen, Kristian
Sivertsen
Ordfører og Rådmann, jamfør punkt 5. Kommunens kontaktperson
er næringsleder

Kommunens
representant
FORMÅL
Foreningens formål er å arbeide for å fremme reiselivet langs Kystriksveien, og i medlemskommunene langs denne. Det skal legges vekt på samarbeid mellom medlemskommunene
og næringslivet innen markedsføring og produktutvikling
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
Det har ikke vært mulig å finne avtalen, eller den kommunale behandlingen der kommunen
inngikk avtale med Foreningen Kystriksveien.
I avtalen forplikter kommunen seg til å betale en årlig kontingent på kr 45.000.
NØKKELTALL FRA SELSKAPET

Regnskapsår
Resultat etter skatt

2020
53 930

2019
- 26 491

2018
- 50 547

2017
79 262

2016
- 173 470

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER
Foreningens høyeste organ er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Årsmøte skal behandle: Styrets beretning og revidert regnskap for perioden, arbeidsprogram
og budsjett, innkomne saker, arbeidsplan og evaluering av handlingsplan og
strategidokument, valg.
Lurøy komme får tilsendt innkalling med vedlegg før hver generalforsamling. Disse sendes til
postmottak og arkiveres.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
I styrets beretning for 2019 og 2020 heter det: Det oppleves et relativt stort frafall av
medlemmer (kommuner), og argumentene for utmeldelse er knyttet til kostnader og valg
av samarbeidsarenaer i forhold til reiseliv. Færre medlemmer (utmeldelser og
kommunesammenslåinger) svekker foreningens økonomi og posisjon, og gjør det
vanskelig å fortsette driften som i dag. Spørsmålet er om foreningen kan utøve sitt arbeid
på en annen måte, eventuelt endret organisering. Styret oppfatter situasjonen som kritisk
og oppfordrer årsmøtet til å diskutere utfordringen. I generalforsamlingen ble det vedtatt å
kalle inn til ekstraordinært årsmøte i oktober. Styret vil her legge fram alternative modeller
for markedsføring, vurdere videre drift og legge fram differensierte «pakker» for
kommuner og bedrifter.
Samarbeidet med FK vurderes som fremdeles viktig for reiselivsnæringen, ikke minst for
profilering av kommunen, og i markedsøyemed. Det hersker likevel usikkerhet om hva
reiselivsaktørene i kommunen, og kommunen, får ut av samarbeidet (ut over reisehåndboka).
Som siste generalforsamling i FK viser, er foreningen i en kritisk fase. Videre drift fremover
avhenger av at foreningen finner en hensiktsmessig organisering og drift.
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I vurdering av kommunens eierskap og utarbeidelse av eierstrategi må prinsippene for godt
kommunale eierskap og eierstyring, for Lurøy kommune må strategiene (kap. 4, prinsipp 1 –
21) følges.

5.8.3 Karrieresenteret, ytre Helgeland
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune inngikk en avtale med Karrieresenteret ytre Helgeland i 2010.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2010
Arkiv
Bakgrunnen for avtalen var fylkestingsak 126/07 og fylkestingssak
134/08. Arkivsak 07/592
Avtaleform
Medlem
Andre
Karrieresenteret ytre Helgeland dekker kommunene: Alstahaug,
medlemskommuner
Dønna, Herøy, Træna, Lurøy og Leirfjord.
Organisering
Kommunene skal bidra med to representanter til styret; en fra
vertskommunen og en fra regionen.
Kostnader
Kommunene betaler et årlig tilskudd som er basert på folketallet i
kommunene. Beløpet indeksreguleres. Det utarbeides årsrapporter
som sendes kommunene innen 1. februar.
FORMÅL
Bidra til god kommunikasjon og praktisk samarbeid mellom aktørene på ytre Helgeland når
det gjelder samarbeid om å nå arbeidsmarkedspolitiske og utdanningspolitiske mål.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidet med Karrieresenteret, ytre Helgeland er et administrativt samarbeid. Det
vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.8.4 Helgeland driftsassistanse, vann/avløp (HEVA)
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune inngikk en avtale i 2003 med Helgeland Regionråd om medlemskap i
Helgeland Driftsassistanse VA.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2003
Arkiv
Avtaleform
Medlem
Andre
Alle Helgelandskommunene og Nordland fylkeskommune
medlemskommuner
Organisering
Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av
årsmøtet.
Kostnader
Medlemskommunene dekker gjennom medlemsavgift utgiftene til
aktiviteten i driftsassistansen.
FORMÅL
Helgeland Driftsassistanse VA har som formål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene på Helgeland gjennom erfaringsutveksling og
samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi og kompetanseutvikling.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidet med Helgeland driftsassistanse, vann/avløp er et administrativt samarbeid. Det
vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.
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5.8.5 Landbrukssamarbeid
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune inngikk i 1993 en avtale med Træna kommune og Staten
v/Landbruksdepartementet om overføring av et regionale landbrukskontor fra Staten og til
Kommunene i henhold til Stortingets behandling av St.meld.nr 40 (1991-92)
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
1993
Arkiv
K-sak 147/93
Avtaleform
Avtale
Andre
Træna kommune
medlemskommuner
Organisering
Landbrukskontorene ble overført fra Staten til kommunene fra
01.01.1994.
Kostnader
Kr 12.000
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Landbrukskontoret ble overført fra Staten til kommunene etter en omfattende reform. Lurøy
kommune ble da vertskommune for Træna. For dette arbeidet skulle Lurøy kommune motta
kr 12.000 i årlig kompensasjon. Lurøy kommune har ansvar for behandling av
landsbrukssøknader for Træna. Dette gjelder produksjons/arealsøknader, avløser,
SMIL/NMSK etc.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy har vedtatt å inngå samarbeidsavtale med Træna kommune.
Samarbeidet løses administrativt. På bakgrunn av at avtalen ikke har vært revidert ila 25 år
bør avtalen vurderes å reforhandle. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen
strategi for dette.

5.8.6 110 sentralen
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune har inngåtte en samarbeidsavtale med Salten om den lovpålagt
nødmeldetjeneste for brann og andre ulykker til 110-sentralen med Salten Brann IKS.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
Sist i 2020
Arkiv
K-sak 65/20, Arkivsak 20/1191
Avtaleform
Medlem
Andre
Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap
medlemskommuner
som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy,
Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy (10 kommuner).
Organisering
Salten Brann sine styrende organer er representantskapet og
styret, der deltakende/ovenstående kommuner i Salten er
representert. Selskapet er som nevnt også ansvarlig for 110nødmeldingstjenesten. Dette betyr at det er nevnte
Saltenkommuner, gjennom styrende organer, som gjør
beslutninger på vegne av 110-nødmeldingstjenesten.
Kostnader
Deltakerkommunene forplikter å bære sin del av kostnader i henhold
til avtalen. Primærkostnadene omfatter lønn, varer og tjenester,
husleie og investeringer. Kommunene skal påse at alt
sambandsutstyr med grensesnitt opp mot sentralen vedlikeholdes
regelmessig. Deltakeravgiften fastsettes ut i fra samlet innbyggertall
i deltakerkommunene og fordeles tilsvarende ut ifra innbyggertall
SSB 1. januar foregående år
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BESKRIVELSE AV TILBUDET
110 Nordland skal: motta og registrere innkomne nødmeldinger på nødnummer 110,
utvarsling av utrykningsenhetene for brann og redning i deltakerkommunene, opprette
samband/kommunikasjon med innsatsstyrkene, varsle de andre nødetatene, loggføring av
hendelser i deltakerkommunen, varsle kystverket ved melding om akutt forurensning
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Da Kommunestyret i Lurøy vedtok å inngå en kortvarig samarbeidsavtale med Salten om
nødalarmeringssentral 110, var det på bakgrunn av at deltakerkommunene i avtalen vurderes
til å få en dårligere innflytelse og deltakelse enn eierkommunene. I siste vedtak i saken bes
Salten Brann IKS om å iverksette organisering av 110-Nordland som gir samarbeidende
kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-Nordland i drift.
Avtalen om 110 sentralen er et administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for samarbeidet.

5.8.7 MidtSkandia
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune behandlet og vedtok medlemskap i MidtSkandia i 1996.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Selskapsform
Forening
Inngått avtale
1996
Arkiv
K-sak 124/96, Arkivsak 166/96
Avtaleform
Medlem
Styringsorgan
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse

Andre
medlemskommuner

Organisering

Kostnader
Sekretariattjeneste

bestående av 12 medlemmar, samt lika många ersättare, lika
fördelade på båda länderna.
Fra Norge: Nfk, Alstahaug, Brønnøy, Grane, Hattfjelldal,
Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Sømna og Vevelstad kommune
Fra Sverige: Region Västerbotten, Lycksele, Åsele, Vännäs,
Storsele, Storuman, Umeå, Vindeln kommun
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmöte genomförs varje år före juni månads
utgång, var annan gång i vardera landet. Styrelsen beslutar
plats och tid för årsmötet. Varje medlem har en röst.
Kr 7.500 da kommunen inngikk avtalen.
Sekretariatet ble etter hvert en kjøpt tjeneste fra medlemskommunene. F.o.m. 1994 har det Norske sekretariatet vært utført
av Rana Utviklingsselskap.

Visjon og beskrivelse
Midtskandia er en av Nordisk Ministerråds offisielle grensekomitéer. Hovedoppdraget
er å eliminere grensehinder og bidra til felles utviklingsprosjekt mellom Nordland og
Västerbotten, spesielt Helgeland. Visjonen er; «Midtskandia gör det enklare och bättre att
leva och verka i gränsregionen Helgeland/Västerbotten».
Midtskandia skal være en premissgiver og kunnskapsbærer overfor beslutningstakere
i grenseoverskridende spørsmål. Dette gjør organisasjonen ved å være initiativtaker og
pådriver, samt arbeide målrettet for å fjerne grensehinder for innbyggere og næringsliv.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunestyret i Lurøy deltok i oppstartsfasen da samarbeidet med MidtSkandia ble dannet.
Kommunen får tilsendtinvitasjon til årlige årsmøter og til høstmøter. Det er usikkert hvordan
kontinuiteten i samarbeidet har vært ivaretatt i Lurøy.
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Trolig vil det være hensiktsmessig å gjøre en ny gjennomgang av samarbeidet og samtidig
vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en egen strategi som er i tråd med kommunens
prinsipper for god eierstyring.

5.8.8 Biblioteksentralen SA
KONTAKTINFORMASJON
Navn på selskap
BIBLIOTEKSENTRALEN SA
Org. nummer
910 568 183
Forretningskontor
Alf Bjerckes vei 20, 0582 Oslo
Postadresse
Postboks 6142 Etterstad, 0602 Oslo
Webside/epost
www.bibsent.no/kundeservice@bibsent.no
Kontaktperson
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Etablert
1952
Selskapsform
Samvirkeforetak (SA)
Eiere, eierandeler (%)
Biblioteksentralen SA er et samvirkeforetak med skiftende kapital og
skiftende medlemstall. Foretaket har forretningskontor er i Oslo
kommune. Medlemmenes ansvar er begrenset til andelskapitalen.
Lurøy kommune har 2 andeler.
FORMÅL
Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være serviceorgan for og hovedleverandør av
produkter og tjenester til offentlige bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner. I tillegg
kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det formål å betjene det totale
bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige
bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter
og slik at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte. Biblioteksentralen har ikke
økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for
medlemmene, jf. § 15.
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT
Foretakets driftskapital tilveiebringes ved at medlemmene innbetaler andeler á kr. 300,- etter
følgende regler: Kommunene minst 1 andel for hver 1200 innbyggere, men minst 1 andel.
Tallet for statens siste folketelling før innmeldelingsdagen legges til grunn. Ved utmelding
betales andelsinnskuddet tilbake, jf. § 14.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Biblioteksentralen leverer Bibliofil, biblioteksystemet ved kommunens hovedbibliotek og
filialer. For å få tilgang til tjenestene som Biblioteksentralen tilbyr til kommuner,
fylkeskommuner, bibliotekforeninger, universiteter ol, krever Biblioteksentralen medlemskap.
Lurøy kommune er medlem i Biblioteksentralen og har kjøpt 2 andeler. Andelskjøpet i
Biblioteksentralen SA ble gjort for at kommunen skulle kunne kjøpe tjenester i
Biblioteksentralen. Andelene som kommunen eier vurderes til å ha liten/ingen strategisk
betydning. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for samarbeidet.

5.8.9 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA Rana)
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune inngikk i 1998 en samarbeidsavtale vedrørende akutt forurensing.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
1998
Arkiv
Avtaleform
Medlem
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Andre
medlemskommuner
Organisering

Avtalen er inngått mellom kommunene: Rana, Hemnes, Nesna,
Lurøy og Træna
Politistasjonssjefen, havnefogden og brannsjefen er faste
medlemmer av IUA.
Kostnader
Årlige driftsutgifter for regionen fordeles etter folketall i
kommunene, med et fast beløp (kr 5.000) pluss et årlig bidrag på kr
3 per innbygger.
BESKRIVELSE AV TJENESTEAVTALE
Kommunens myndighet etter § 43 i forurensingsloven er delegert til IUA Rana.
Virkeområdet innbefatter vassdrag og sjøområder inntil 4 nautiske mil fra grunnlinjen.
Beredskaps – og aksjonsplikten gjelder innenfor de vanlige kommunale grenser.
IUA har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering, herunder forslag
til finansiering, årsbudsjett og årsrapport. Beredskapsstyret, som består bare av kommunens
representanter, vedtar finansiering, årsbudsjett og årsrapport på IUA sitt årsmøte.
Kommunene har ansvar for at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan,
og at denne revideres etter behov, minst hvert 4. år.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Deltakelse i IUA Rana er et administrativt samarbeid, følgelig vurderes det som
hensiktsmessig å ha administrativ representasjon i utvalget. Kommunens representant i IUA
og i beredskapsstyret er brannsjef med stedfortreder. Det vurderes ikke som hensiktsmessig
å utarbeide egen strategi for samarbeidet.

5.8.10 Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN)
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
I 2021 inngikk Lurøy kommune avtale med UE Nordland, gjeldende fra 01.01-31.12.2021
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2021
Arkiv
K-sak 70/20, Arkivsak 20/1164,
Avtaleform
Medlem
Andre
medlemskommuner
Organisering
Kostnaden finansieres av Oppvekstetaten. Kontaktperson for Lurøy
er Oppvekstsjef
Kostnader
Det gis en fast pris på 10.000 samt en tillegg på kr 4 per innbygger
FORMÅL
UEN er en ideell organisasjon somjobber som en brobygger mellom skole og arbeidsliv med
visjon om å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Formålet er i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å:
a) Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
b) Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i
næringslivet
c) Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
d) Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidsliv
e) Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
f) Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturelt og økonomisk sammenheng.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Nordland fylkeskommune hadde en satsing på UE mellom 2006 og 2013, der kommunen fikk
tildelt midler til satsinger innenfor Elevbedrifter, og alle kommunene var fikk tilbud om bistand
fra UE Nordland. I 2019 mistet UE Nordland sin finansiering gjennom Nfk.
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De henvendte seg da til kommunene i fylket og ba om avtale. I avtalen får skoler bistand fra
dem og kan bruke deres verktøy, gjennom at kommunene gir økomimisk støtte.
Avtalen om nettverksamarbeid er et administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.8.11 Samarbeidsavtale om vannområdekoordinator
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
I 2021 inngikk Lurøy kommune avtale med Rana, Rødøy og Lurøy om finansiering av en fast
stilling som vannområdekoordinator
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2021
Arkiv
K-sak 16/20, Arkivsak 11/185
Andre
Rana-, Rødøy-, Træna kommuner
medlemskommuner
Kostnader
Det gis en fast årlig kostnad på kr. 12.000 samt en tillegg på kr 8 per
innbygger (for 2021 til sammen kr 27.120)
FORMÅL
Kommunene har lovpålagte oppgaver etter vannforskriften om overvåking og tiltak i
vannforekomster.
Miljødirektoratet har i skriv datert 27.04.21 presisert litt om kommunenes ansvar:
Det står blant annet at hovedpunkter om kommunenes ansvar innen vannforvaltninga fra
følgende viktige dokumenter:
1. «Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene, 19. mars 20191.
2. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.
september 2018.
3. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, 14. mai
2019.»
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Nordland fylkeskommune (NFK) er vannregionmyndighet. Regional plan for vannforvaltning
for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021) med tilhørende tiltaksprogram ble
vedtatt av fylkestinget i 2016. Forvaltningsplanen legger føringer for regional aktivitet og
planlegging, og kommunene har mange tiltak som både skal igangsettes og gjennomføres i
denne planperioden. Forvaltningsplanen skal nå revideres og gjelder da for årene 2022 –
2026.
Lurøy kommune har tidligere hatt ulike samarbeidsløsninger for vannområdet. Erfaringen
med vannområdekoordinator er at kommunen får nødvendig drahjelp for å fylle sine
forpliktelser etter vannforskriften. Det gjøres i dag undersøkelser, kartlegginger og overvåking
i vannforekomstene i de to vannområdene. Vannområdekoordinatoren søker midler til
prosjektene, gjennomfører de i samarbeid med kommunene og rapporterer.
I årene framover skal det settes i gang tiltak, og igjen er det store summer som bevilges over
statsbudsjettet til formålet. Vannområdekoordinatorrollen vil dermed bli like viktig framover
for å få iverksatt tiltak i samarbeid med kommunene slik at de kan ivareta ansvaret etter
vannforskriften.
I tillegg skal forvaltningsplanen for hele vannregionen revideres (2022 – 2026). Vannområdekoordinatoren har en nøkkelrolle i dette arbeidet i samarbeid med kommunene.
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Avtalen om nettverksamarbeid er et administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.8.12 Samarbeidsavtale om brannvernordning med Rødøy kommune
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy og Rødøy har tidligere brannavtale fra 1983. Denne ønskes revidert, Lurøy kommune
har henvendt seg til Rødøy for å avklare dette.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
1983, ønskes revidert
Arkiv
F-sak 50/21, Arkivsak 21/344
Andre
Rødøy kommune
medlemskommuner
Kostnader
?
BAKGRUNN
Lurøy kommune har avtale med Rødøy kommune om brannvernordning på Hestmona, Nesøy
og Øresvikområdet på Lurøy fastland. Lurøy kommune ivaretar Øresvikområdet mens Rødøy
ivaretar Hestmona og Nesøy, basert på en eldre avtale.
Utbygginga av Liafjellet krever at kommunen får på plass tilfredsstillende brannvernordning
for ivaretakelse av brannobjektet Liafjelltunellen. Dette må ses i sammenheng med
Silatunellen. Manglende sambandsløsninger på nord/vestsiden av Liafjelltunellen og
manglende sambandsløsninger (både nødnett og mobil) må løses parallelt.
Oppgradering av brannvernordningen på Lurøy innland/fastland vil komme innbyggere,
fritidsbebyggelse og næringsliv til gode. I tillegg vil dette bedre brannvernberedskapen i
Øresvikområdet (Rødøy).
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Gjeldende avtale er fra 1983, er foreldet og må fornyes. I tillegg til brannberedskapen på
Lurøy/Rødøy innland må standarden på brannvernberedskapen på øyene som er omfattet av
avtalen inngå.
Så langt er det ikke avklart hvordan en eventuell ny avtale skal utformes. Det er dialog mellom
Lurøy og Rødøy kommune om ny avtale.
Når samarbeidsavtalen foreligger er det naturlig at denne inngår som et administrativt
samarbeid. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.8.13 Samarbeidsavtale, Sivilforsvaret
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy og Rana
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
1983, ønskes revidert
Arkiv
Andre
Rana
medlemskommuner
Kostnader
64 kr per innbygger
BAKGRUNN
Avtalen har ikke vært funnet.
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VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Det kan være hensiktsmessig å inngå en ny samarbeidsavtale, som vil inngå som et
administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for
dette.

5.8.14 Bistandsavtale, Brann- og redningstjenesten i Lurøy og Rana kommune
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy og Rana kommuner inngikk gjensidig bistandsavtale for brann- og redningstjeneste i
Lurøy og Rana kommuner
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2010
Arkiv
Andre
Rana kommune
medlemskommuner
Kostnader
Utgifter ved bistand til annen kommune dekkes av kommunen der
hendelsen finner sted. Hendelser i og rundt Sila-tunellen dekkes av
hver enkelt kommune. Betaling for befal, mannskap og kjøretøy
gjøres opp etter selvkost. Oppgjøret regnes etter medgått tid fra
melding mottas og fram til retur til egen brannstasjon inkl.
rengjøring/klargjøring av utstyr
BAKGRUNN
Avtalen er inngått med hjemmel i «brann- og eksplosjonsvernloven» av 14. juni 2002 kap 3 §
15: «Samarbeid mellom kommuner», og regulerer utrykningsplikt ved brann og
redningstilfeller og andre akutte ulykkessituasjoner.
INNHOLD OG ANSVARSFORHOLD
Den enkelte kommuner skal til enhver tid opprettholde den beredskap som er vedtatt i
kommunens brannordning. Det skal avholdes minst et samordningsmøte per år. Intensjonen
er å revidere avtalen og diskutere felles areaer som omhandler redningstjenesten.
Ansvarsforhold:
- All anmodning om bistand skal gå gjennom 110-sentralen
- Bistand rekvireres av brannsjefen eller hans stedfortreder. Brannsjef eller hans
stedfortreder i skadelidte kommune har ledelsen på stedet, såfremt han er til stede
- Rekvirent må klart definere hva bistanden skal bestå av
- Forutsetning for bistand er at bistandskommune kan opprettholde nødvendig beredskap
innen egen kommune, - evt. innkalling av ekstra mannskaper
- Bistandskommunen sørger for forsikring for eget mannskap og utstyr. Den enkelte
innsatsstyrkens leder har HMS ansvar for egen gruppe ihht. Egne prosedyrer og
instrukser. Øverste leder av innsatsen på brann/skadested er koordinator av innsatsen
- Gjensidig bruk av hverandres radiofrekvenser
- Nødalarmeringssentral (110) kan på vegne av brannsjef i skadekommunen rekvirere
nærmeste ressurs, når liv og helse er truet
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidsavtalen inngår som et administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.8.15 Avtale om utførelse av salgs- og skjenkekontroller, samt tilsyn med norsk
tobakkssalgsregister i Lurøy kommune
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommuner har inngått avtale med Nordenfjeldske Kontroll AS
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EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2020, gjeldende fra 1.07.2020 fram til 30.12.2024
Arkiv
Arkivsak 07/454-127
Kostnader
Det skal utføres 3 kontrollrunder per år, i prisen inngår alle kostnader
forbundet med kontrollutførelsen. Dersom Lurøy kommune innvilger
nye salgs- eller skjenkebevillinger, økes prisen med henholdsvis kr
782/1166 per kontroll per bevilling. Kontroll av enkeltanledning/ambulerende er satt til kr 1.166 per medgåtte time. Prisjustering 1.
januar hvert år etter SSB sin konsumprisindeks.
Fakturering for utførte salgs-, skjenke og tobakkskontroller, skjer
etter hver kontrollrunde i EHF, 3 runder per år, á kr. 23.950 med
betaling per 30 dager. Administrasjons- og fakturagebyr, stor kr 137
påløper. Alle priser er å forstå eksklusiv mva.
INNHOLD OG ANSVARSFORHOLD
Nordenfjeldske Kontroll As forplikter seg til å utføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til de
retningslinjer som gjelder for dette i Lurøy kommune og etter § 1-9 i alkoholloven og forskrift
kap. 9 gitt med hjemmel i alkoholloven. Dert skal samtidig utføres 3 x kontroll iht.
tobakkskadeloven § 12 samt IK-alkohol i alkoholforskriften § 8-2.
Antall årlige kontroller vil være tre ganger antall salgs- og skjenkesteder i kommunen, jf.
Alkohollovens merknad til forskrift av 8. juni 2005 nr. 538, § 9-7. for øvrig skal tilsyn planlegges
med Lurøy kommunen. Nordenfjeldske Kontroll AS plikter å ivareta alle krav fra
Helsedirektoratet gjeldende fra 1.1.2016. dersom nye krav medfører ekstra kostnader, dekkes
de av kommunen.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Samarbeidsavtalen inngår som et administrativt samarbeid. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.9 Tilskuddsavtaler, næring
Lurøy kommune har flere tilskuddsavtaler. Denne typen avtaler kan være hensiktsmessig for å
sikre drift av foretak/foreninger, og inngår ofte som et spleiselag der kommunens bidrag utgjør
en del av finansieringen.

5.9.1 Kystinkubatoren
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune har inngått flere driftsavtale med Kystinkubatoren siden oppstart.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2015, sist i 2019 gjeldende t.o.m. 2021
Arkiv
K-sak 81/15, Arkivsak 15/531
Avtaleform
Tilskudd til drift
Rapportering
Kystinkubatoren utarbeider en årlig rapport, som sendes
kommunen, og som viser aktivitetene i Kystinkubatoren siste år.
Organisering
I vedtaket legges det føringer for 2 årlige møter mellom
Kystinkubatoren og Lurøy kommune, der Kystinkubatoren har
ansvar for å invitere til møter. Vedtaket åpner for at kommunen gis
mulighet for å spille inn aktuelle saker for utredning der Kystinkubatoren har kompetanse og ressurser.
Kostnader
Siden oppstart har Lurøy kommune og Kystinkubatoren hatt en
driftsavtale. Den første 4 årige avtalen innebar en årlig bevilgning på
kr 100.000 fra kommunen. Mellom 2016 og 2019 gav kommunen kr
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200.000 i årlig tilskudd, mens det i 2020 og 2021 er gutt kr 150.000
i årlige tilskudd.
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Kystinkubatoren AS ble etablert på Lovund i 2006. Kystinkubatorens tilbyr ulike tjenester, som
finansiering, visjon og forretningsidé er rettet mot utvikling av havbruks og fiskerirelatert
næringsvirksomhet, og skal gi et vesentlig bidrag til vekstkraft av næringen.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Når kommunen behandlet søknaden om delfinansiering gjøres det en individuell vurdering,
der også det strategiske i saken blir belyst. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide
egen strategi for dette.

5.9.2 Lurøy Næringsforum
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune har inngått en driftsavtale med Lurøy Næringsforum.
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2009
Arkiv
Opprinnelig sak i F-sak 87/09, Arkivsak 09/540. Sist i K-sak 60/17
Avtaleform
Tilskudd til drift
Rapportering
Ingen krav om rapportering. Før utbetaling legges det fram
medlemsliste, for å sikre at også næringslivet bidrar til forumets
økonomi.
Organisering
Næringsleder deltar på Lurøy Næringsforums møter med tale- og
forslagsrett og det er åpnet for at andre i kommunen
(administrasjon eller politikere) inviteres til å delta i møter når det er
ønskelig.
Kostnader
I K-sak 60/17 ble midlene (kr 40.000) satt av i budsjettet
BESKRIVELSE AV TILBUDET
Lurøy Næringsforum mottar et årlig driftstilskudd til næringsforumets arbeide. Dette på
bakgrunn av at Næringsleder tidligere hadde funksjon som sekretær (og kasserer) for
forumet. Som en konsekvens oppstod flere uhensiktsmessige situasjoner med dobbeltroller.
Driftstilskuddet skulle bidra til at forumet fikk egen sekretær/kasserer. Driftstilskuddet er
innarbeidet i næringsetatens budsjett.
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Kommunen behandlet søknaden fra Lurøy Næringsforum for 12 år siden. På bakgrunn av at
avtalen ikke har vært rullert siden den gang, kan det være hensiktsmessig å vurdere om
avtalen skal videreføres. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for
dette.

5.10 Prosjekt
Lurøy kommune har ulike samarbeid med andre kommuner, av mer kortere varighet. Disse
presenteres her.

5.10.1 Venture North
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune har inngått et 3 årig prosjektsamarbeid sammen med Rana Utvikling
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2019
Arkiv
i K-sak 75/19, Arkivsak 19/831
Avtaleform
3 årig prosjekt
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Andre
deltakerkommuner
Organisering

Kostnader

Rana-, Nesna- og Hemnes kommune
Rana Utviklingsselskap er, på vegne av Rana kommune, prosjekteier
og prosjektleder. Det er etablert en ressursgruppe for prosjektet hvor
finansielle bidragsytere er invitert til å delta. Rådmennene i
samarbeidskommunene inngår i styringsgruppen og næringsleder
deltar i Team kommune
Kontantbidrag på kr 100.000 per år, i tillegg til deltakelse i prosjektet
med 100 arbeidstimer per år.

FORMÅLET
Formålet med prosjektet beskrives slik: å øke antall nye etableringer i Rana-regionen. Dette skal
vi gjøre gjennom å markedsføre Rana-regionen som et godt egnet og foretrukket sted for ny
næring og industrivirksomhet. Vi skal være best i klassen på lokal tilrettelegging når selskaper/
investorer tar kontakt og vi skal formidle våre komparative fortrinn overfor relevante
beslutningstakere.
PROSJEKTBESKRIVELSE
Målet med prosjektet er å profesjonalisere arbeidet med å tiltrekke bedrifter og risikokapital
til regionen. Det skal føre til konkrete etableringer. Kompetanse, arbeidsplasser og
verdiskapning vil komme som en effekt av dette. Dette skal gjøres ved å bruke de rette
verktøyene som skal komme ved å ha fokus på seks delaktiviteter:
1. Analysearbeid
2. Utvikling av vertskapsrollen
3. Invest in portal
4. Markedsføring
5. Attrahere selskaper/investorer
6. Samarbeid
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Prosjektdeltakelsen vurderes til å være av så kort varighet at det ikke vurderes som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.

5.10.2 Reisemålsutvikling
KOMMUNENS HISTORISKE ENGASJEMENT
Lurøy kommune har inngått 1 årig avtale med Rana Utvikling
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING
Inngått avtale
2021
Arkiv
K-sak 17/21, Arkivsak 21/744
Avtaleform
Gjennomføring av fase 2 (oppstart høsten 2021, med varighet ca. 1
år)
Deltakerkommuner
Nesna-, Hemnes-, Rana-, Rødøy- (og Træna?) kommune
Organisering
Rana Utviklingsselskap er, på vegne av Rana kommune, prosjekteier
og prosjektleder. Næringsleder deltar i arbeidsgruppen, og lokalt
reiseliv inviteres til å delta i prosjektet
Kostnader
Kontantbidrag på kr 75.000 i tillegg til bruk av egne timer
MÅLET MED FASE 2
Fase 2 bygger på Fase 1, som ble gjennomført i 2020/21, og som resulterte i en rapport:
Reisemålsutvikling Nord på Helgeland. I fase 2 vil det utarbeides strategier for reiselivet. Disse
skal utarbeides i samarbeid med næringsaktører, og baseres på en grunnleggende enighet
mellom aktørene på reisemålet om visjoner, mål og strategier, samt et samspill med
kommunene. Prosessen i fase 2 vil gi aktørene en felles, langsiktig, strategisk plattform for
arbeidet med å utvikle reisemålet, på en lønnsom og bærekraftig måte. Dette skal gjøres på
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en måte som tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk
levedyktig.
Det vil bli gjennomført lokale prosesser på kommune-/lokalsamfunnsnivå, i tillegg til de mer
overordnede for hele regionen, for å involvere de mange små aktørene i den enkelte
kommune.
PROSJEKTBESKRIVELSE
Hovedaktivitetene (HA) i prosessen, som skal bidra fram til utvikling av strategiene, vil være
(i uprioritert rekkefølge):
HA 1 Ambisjonsnivå for utviklingen
HA 2 Kommunikasjon og tilgjengeliggjøring
HA 3 Konseptutvikling og nye sesonger
HA 4 Mo i Rana som reiselivshub
HA 5 Fremtidig ledelse og utvikling av reisemålet, herunder avklare forutsetningen for
Merket for Bærekraftig reisemål
HA 6 Bedre gjeste-opplevelser med «nudging» som verktøy
HA 7 Felles kjernehistorier for hele reisemålet
HA 8 Nye allianser med andre bransjer
HA 9 Inspirasjon og innovasjonskultur
VURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP OG EIERSTRATEGI
Prosjektdeltakelsen vurderes til å være av så kort varighet at det ikke vurderes som
hensiktsmessig å utarbeide egen strategi for dette.
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Vedlegg 1: Oversikt over kommunalt eierskap og funksjon
Denne oversikten viser deler eierskapet/samarbeidet opp i ulike grupper. Gruppeinndelingens
hovedkriterium er knyttet til hva som er kommunens primære formål med å være eier i
virksomhetene. Det gjøres her oppmerksom på at eierskapets formål ikke er statisk, men kan
endre seg over tid. Når det gjelder Eierformål, legges følgende definisjonen til grunn:
Finansielt: Dersom kommunens hovedmålsetning med eierskapet er å oppnå økonomisk
avkastning, defineres eierskapet som finansielt. Selskaper med finansielt formål kan likevel ha
virksomhet på områder av stor politisk betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring
gjennom ulike former for myndighetsutøvelse, bl.a. gjennom konsesjoner, og ikke gjennom
eierskapet som sådan.
Tjenesteyting: I noen eierskap vurderes kommunens hovedeierformål hovedsakelig som
tjenesteyting. Dette gjelder også for noen avtaler som kommunen har inngått etter
kommuneloven, eller er regulert i andre typer samarbeid om kjøp av tjenester.
Næringsmessig: Noen selskaper der kommunen har eierandeler er næringsmessig motivert, ut
fra behov hos næringsliv/lokalsamfunnsmessig nytte. I noen tilfeller kunne noen av disse like
gjerne kunne vært definert som samfunnsmessig motivert.
Samfunnsmessig: I noen saker der kommunen har eierandeler/samarbeidsavtaler er disse
motivert ut fra den samfunnsmessige betydningen for å få dette på plass.
Type
eierskap/avtale
Aksjeselskap

KLP
IKS
Kommuneloven, § 20-2
samarbeid

Kommunelov
en, § 27
samarbeid

Navn

Eierformål

Representasjon

Bra-Pro AS
Rødøy/Lurøy kraftverk AS
Visit Helgeland AS
Samisk avis AS
Sleneset Fiskemottak AS
Aldersund Allaktivitetshus AS
Kystkultursenteret på Lovund
Equinor ASA (Statoil ASA)
Norsk Hydro ASA
Yara International ASA
Kommunal pensjonskasse
(KLP)
Helgeland Avfallsforedling IKS
Salten krisesenter
Avtale om akuttberedskap/vaktordning i barneverntjenesten
Avtale om legevaktsentral på
Nord Helgeland
Veterinæravtale
Samarbeid med Rødøy,
barnehage
Samarbeid med Rødøy, skole
Samarbeidsavtale om psykolog
Polarsirkelen friluftsråd
Indre Helgeland Regionråd
Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste (PPT)
Indre Helgeland kontrollutvalg

Tjenesteyting
Finansielt
Tjenesteyting
Samfunnsmessig
Næringsmessig
Næringsmessig
Samfunnsmessig
Historisk/finansielt
Historisk/finansielt
Historisk/finansielt
Lovpålagt og tjenesteyting

Politisk
Politisk
Politisk
Ingen
Politisk
Politisk
Politisk
Ingen
Ingen
Ingen
Politisk

Eier
(%/antall
aksjer)
100
12,05
5,58
0,1 %
16,93
22,25
1,77
56
65
13
-

Lovpålagt og tjenesteyting
Lovpålagt og tjenesteyting
Lovpålagt og tjenesteyting

Politisk
Administrativt
Administrativt

9,5 %
-

258 256
36 269

Lovpålagt og tjenesteyting

Administrativt

-

190 613

Lovpålagt og tjenesteyting
Tjenesteyting

Administrativt
Administrativt

-

96 180
-227 1446

Tjenesteyting
Lovpålagt og tjenesteyting
Tjenesteyting
Politisk?
Lovpålagt og tjenesteyting

Administrativt
Administrativt
Politisk
Politisk
Administrativt

-

1 234 0397
ca. 100 000
49 164
127 651
954 208

Lovpålagt og tjenesteyting

Politisk

-

Årlig
tilskudd/kontingent5
809 338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
641 339

62 077

2020
Inntekter/utgifter varierer med antall barn og oppholdstid.
7 Kostnadene variere med antall barn.
5
6
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Type
eierskap/avtale

Navn

Kommunelov
en, § 19,
kommunalt
oppgavefelleskap
Stiftelser
Andre
samarbeidsløsninger

Tilskuddsavtaler
Prosjekt

8

sekretariat
Studiesenter RKK Ytre
Helgeland
Kommunalt oppgavefellesskap
arkiv i Nordland (KOAN)
Helgeland Museum
Tverrfaglig opplæringskontor,
Ytre Helgeland
Foreningen Kystriksveien
Karrieresenteret ytre Helgeland
Helgeland Driftsassistanse,
vann/avløp (HEVA)
Landbrukssamarbeid
110 sentralen
Midtskandia
Biblioteksentralen SA
Interkommunale utvalg mot
akutt forurensing (IUA Rana)
Ungt Entreprenørskap
Nordland
Samarbeidsavtale om
vannområdekoordinator
Samarbeidsavtale om
brannvernordning
Samarbeidsavtale,
Sivilforsvaret
Bistandsavtale for brann- og
redningstjeneste i Lurøy og
Rana kommuner
Avtale om utførelse av salgsog skjenkekontroller, samt
tilsyn med norsk
tobakkssalgsregister
Kystinkubatoren (2021)
Lurøy Næringsforum
Venture North, 3 årig prosjekt
Reisemålsutvikling, 1 årig
prosjekt

49

Eierformål

Representasjon

Eier
(%/antall
aksjer)

Årlig
tilskudd/kontingent5

Tjenesteyting

Politisk

-

204 666

Lovpålagt og tjenesteyting

Administrativt

-

111 348

Tjenesteyting
Tjenesteyting

Politisk
Administrativt

-

555 632
5008

Tjenesteyting
Tjenesteyting
Tjenesteyting

Politisk
Administrativt
Administrativt

-

45 000
23 793
28 000

Tjenesteyting
Lovpålagt og tjenesteyting
Tjenesteyting
Tjenesteyting
Tjenesteyting

Administrativt
Administrativt
Politisk
Administrativt
Administrativt

2

120 064
8 441
0
10 670

Tjenesteyting

Administrativt

17 504

Tjenesteyting

Administrativt

27 120
Under revisjon

Tjenesteyting

Administrativt

-

35 760

Tjenesteyting

Administrativt

-

Lovpålagt

Administrativt

-

Næringsmessig
Næringsmessig
Næringsmessig
Næringsmessig

Administrativt
Administrativt
Administrativt
Administrativt

ca. 72.181

-

150 000
40 000
100 000
75 000

Kontingenten trekkes av ved utbetaling av lærlingtilskuddet, kr 500 per år
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