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Vedlegg: 

1. Forslag til Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Forslag til Eiermelding 2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 116/18 Eiermelding 2018 
KS-sak 72/16 Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til Eierskapsmelding 2022-2024, som bygger på 
vedtatt Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019. I samme sak legges det fram forslag til 
Eiermelding 2022. 
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunelovens § 26-1 skal kommuner utarbeide en eierskapsmelding som 
vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden.  
 
Kommuneloven stiller krav til at eierskapsmeldingen skal inneholde:  

a) kommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som 

kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser nevnt i 

punkt b 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til ny eierskapsmelding. Meldingen byg-
ger på tidligere vedtatt «Eierskapspolitikk 2016-2019», som ble utarbeidet sammen med 
Gausdal og Lillehammer, og inneholder overordnede retningslinjer for kommunens eierskap 
og eierstyring. Disse er gjennomgått og oppdatert etter ny kommunelov og KS sine anbefal-
inger knytta til eierskap. 
 
Eierskapsmeldingen inneholder prinsipper og strategier for Øyer kommunes eierskapsinte-
resser. Eiermeldingen er den årlige rapporteringen på eierskapsutøvelsen.  
 
Om eierskapsmeldingen   
Innledningsvis beskrives formålet med meldingen. Kapitel 2 inneholder en gjennomgang av 
de viktigste selskapsformene og rammebetingelsene for disse. Selv om interkommunalt 
samarbeid etter kommuneloven ikke er en del av eierskapspolitikken, er det valgt å inklu-
dere de vanligste formene for slikt samarbeid i gjennomgangen. Kapitlet er justert for å 
hensynta endringer i kommuneloven fra 2020. Kapitel 3 beskriver ulike motiv for selskaps-



dannelse. Kapitel 4 handler om eierstyring. Her har man presisert forskjellen mellom eier-
skapsstrategier, som er kommunens strategi for eierskapet, og selskapets forretningsstrate-
gi, som er styrets ansvar. Kapitel 5 beskriver styrets rolle og ansvar. Kapitel 6 omhandler 
rapportering, utbytte, avkastning og resultatmål. I kapittel 8 vises selskapene kommunen 
har eierandeler i og begrunnelse for eierskapet 
 
Om eiermeldingen  
I sak 116/18 Eiermelding 2018 vedtok kommunestyret å begrense framtidige eiermeldinger 
til å omtale utfyllende (etter tidligere utarbeidet mal) følgende selskaper:  

- Gudbrandsdal Energi AS 
- Ikomm AS 
- Glør IKS 
- Innlandet Revisjon IKS 
- Eidsiva Energi AS 

 
I oversikten er følgende nøkkeltall vurdert: 
Lønnsomhet: Totalkapitalrentabiliteten i et selskap viser hva den årlige avkastningen 
(inklusive finanskostnader) utgjør av selskapets samlete eiendeler. 
Soliditet: Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av egenkapitalen utgjør av selskapets 
samlede eiendeler. 
Likviditetsgrad: Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om hvor god likviditet 
et selskap har. Likviditet er et mål for selskapets betalingsevne. 
 
Eierrapporten er utarbeidet basert på regnskapstall og opplysninger om selskapenes drift 
og ledelse i 2020. Det samme gjelder opplysninger knyttet til organisasjon, dvs. at det er 
styremedlemmer og daglig leder som underskrev årsregnskap og -beretning for 2020 som 
er tatt med. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år med å avlegge 
regnskap og avholde generalforsamling.  
 
Vurdering: 
Forslag til Eierskapsmelding 2022-2024 bygger på tidligere vedtatte prinsipper for eier-
styring i Øyer kommune, og er oppdatert i henhold til ny kommunelov. Det er ikke vurdert 
behov for andre større eller prinsipielle endringer.  
 
I forslag til Eiermelding 2022 omtales fem selskap etter tidligere vedtatt mal. I tillegg gis en 
oversikt over alle aksjeselskap og interkommunale selskap Øyer kommune har eierskap i, 
med nøkkeltall og formål med eierskapet. Det er bare to av selskapene som har finansielt 
motivert eierskap, dette er de to kraftselskapene kommunen har eierandeler i. For de 
øvrige selskapene er det ikke økonomiske formål som er motivet for eierskap.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2022 
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