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1. Innledning 
 

Dette dokumentet angir eierstrategi for Hemnes Kommunes mindre eierskapsinteresser. Pkt. 3-9 gjelder 
felles for alle eierinteressene listet i dette dokumentet, mens pkt. 10-18 omhandler det enkelte 
selskap/andelslag1. 

Eierstrategiene er basert på føringene i «Eierskapsmelding Hemnes Kommune» vedtatt i Hemnes 
kommunestyret 21.6.18 KST-sak 46/18. Føringene i eierskapsmeldingen er overordnet eierstrategien, og 
retningslinjene derfra er derfor ikke særskilt nevnt i dokumentet.   

Eierstrategien skal bidra til på styrke og tydeliggjøre Hemnes kommunes eierstyring av det enkelte 
selskap og andelslag. Eierstrategien vil blant annet fastsette rammene for kommunens eierstyring og 
uttrykke forventninger til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ har ansvaret for å 
operasjonalisere strategien.  

Hemnes kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig og forutsigbar eier, og vil med denne 
strategien sette retning for det enkelte eierskap.  

2. Oversikt over Hemnes kommunes eierskap og engasjement som 
denne eierstrategien omfatter.  

 

Aksjeselskaper 
 

Selskap Eierandel Andel av 
aksjekapital i 
kroner 

Merknader 

Helgeland Reiseliv AS 
Org nr 997 877 047 

9% 150.000 Helgeland Reiseliv AS eies av de 18 
kommunene på Helgeland. Selskapet 
skal drifte fire helårsåpne 
turistinformasjoner på Helgeland. De 
øvrige medlemskommunene får 
støtte i form av brosjyrer, og tilbud 
om et vertskapskurs for turistverter i 
forkant av hver sommersesong.  

Helgeland Kulturinkubator AS 
Org.nr. 989 992 929 
Avviklet 22.12.17, og slettet i foretaksregisteret 

 25.000 Ingen videre oppfølging. 

Nordland Utbyggingsselskap AS 
Org. nr. 939 015 892 
Avviklet 6.2.96, og slettet i foretaksregisteret 

 22.000 Ingen videre oppfølging. 

Driv Karriere AS 
Org. nr. 919 864 168 

 4.000 Driv karriere AS er tiltaksarrangør for 
arbeidsmarkedsopplæringskurs og 
arbeidsrettede tiltak for NAV i 
tjenesteområdene Rana, Hemnes, 
Nesna og Lurøy. 

                                                           
1 Selskapsinformasjon er angitt slik den var oppført i Brønnøysundregisteret mars 2018. Eiersammensetning er 
hentet fra proff.no april 2018.  
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Kommunekraft AS 
Org.nr. 866 818 452  

 1.000 Kommunekraft AS bistår 
aksjonærkommuner som ønsker å 
selge kraft på fastpriskontrakter – 
eller som ønsker å inngå avtale om 
forvaltning av fysisk kraft. 
Kommunekraft AS er ikke selv part i 
avtalene, men bistår kommunene 
med blant annet å innhente tilbud 
fra interessenter.   

Galvano Tia AS 
Org.nr. 911 918 269 

 500 Galvano Tia AS har som målsetting å 
fokusere på det enkelte menneskets 
behov for utvikling, kompetanse, 
arbeid og helse. Som Indre Saltens 
attføringsbedrift, der hovedmålet er 
å få flest mulig mennesker tilbake i 
jobb, tilbyr GalvanoTia AS flere 
muligheter og tilpasser løsninger for 
den enkelte. 

 

 

Samvirkeselskap/andelslag 
 

Selskap Eierandel Andel av 
aksjekapital i 
kroner 

Merknader 

Coop Helgeland SA 
Org. nr. 947 458 280 

 300 Samvirkeforetak, butikkhandel, drift av 
restaurant og kafeer. Coop eies av 
kundene gjennom medlemskap i ulike 
samvirkeselskap.  

Coop Korgen SA 
Org. nr. 946 883 948 

 200 Samvirkeforetak, butikkhandel, drift av 
restaurant og kafeer. Coop eies av 
kundene gjennom medlemskap i ulike 
samvirkeselskap.  

Radio Korgen BA 
Org. nr. 983 453 678  

 30.000 Lokalradio med dekningsområde i hele 
Hemnes kommune. I tillegg høres 
Radio Korgen både på Gruben og på 
Granmoen.  

Biblioteksentralen SA 
Org. nr. 910 568 183 

 1.200 Biblioteksentralen er et 
samvirkeforetak som er eid og styrt av 
medlemmene. Eierne er i all hovedsak 
norske kommuner og fylkeskommuner. 
Målet er å bidra til at bibliotek og 
lignende institusjoner kan gi 
innbyggerne god tilgang til kunnskap 
og kultur. 

KLP 
Org nr 938 708 606 

 15.107.558 KLKP er et Gjensidig forsikringsselskap 
(GFS) som startet som et spleiselag av 
små kommuner i hele landet. I dag er 
det Norges største forsikringsselskap.  
 
Hemnes kommune benytter KLP som 
pensjonsselskap.  
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3. Åpenhet om Hemnes kommunen sine eierskap  
 

a. Hemnes kommune skal legge til rette for offentlighet og innsyn i det kommunale eierskapet. 
b. Hemnes kommune skal ha åpenhet om valg av styremedlemmer.  
c. Hemnes kommune skal praktisere åpenhet rundt godtgjørelser til styret.  

 

4. Hemnes kommune skal være en samfunnsbevisst eier  
 

a. Hemnes kommune skal medvirke til at selskapene kommunen er engasjert i utarbeider, og 
jevnlig reviderer systemer for miljøhensyn. 

b. Hemnes kommune skal utvise høy etisk standard og sosial bevissthet i utøvelse av sitt 
eierskap.  

 

5. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøre i vedtekter og avtaler  
 

a. Det skal framgå av vedtektene og inngåtte selskapsavtaler hva som er selskapets mål og 
strategier for sin virksomhet. 

b. Vedtektenes og eventuelle selskapsavtalenes formålsangivelse må med jevne mellomrom 
tas opp til vurdering for å etterprøve behovet for endring.  

 

6. Hemnes kommune skal fremme sine eierinteresser i virksomhetens 
overordnede organer som generalforsamling, representantskap, 
årsmøte etc.  

 
a. Hemnes kommunes eierinteresser fremmes i selskapets overordnede organer, og politiske 

vedtatte eierskapsstrategier skal være bindende for kommunens representanter i disse 
organer. 
 

b. Normal praksis for Hemnes kommune, er at sentrale folkevalgte oppnevnes som Hemnes 
kommune sin eierrepresentant i selskapets overordnede organ. Valg av eierrepresentant for 
Hemnes Kommunes mindre eierrepresentanter gjøres av kommunestyret i god tid før 
generalforsamling, og fortrinnsvis for en periode på fire år. Kommunestyret kan også velge å 
delegere slik representasjon til rådmannen. For de selskapene hvor Hemnes kommune 
ønsker delta med representant, så er dette særskilt nevnt under «Hemnes kommunes 
representasjon/styring» under hvert enkelt selskap i kapitlene 10-18 i dette dokumentet, til 
øvrige generalforsamlinger sendes normalt ikke representant.  
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7. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne, påse at det føres 
kontroll med Hemnes kommune sine eierinteresser i selskapet  

 
a. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll. 

Planen vedtas i kommunestyret. 
 

b. Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret når planlagt selskapskontroller er 
gjennomført.  

 

8. Eierne skal behandles likt og gis tilfredsstillende informasjon fra 
selskapet  

 
a. Selskapet skal gi både dekkende informasjon og informere i god tid før saker tas opp til 

behandling. Saksbehandlingen skal være utførlig slik at eierne kan ta stilling i alle saker som 
er opp til behandling. 
 

b. I aksjeselskap vil Hemnes kommune gå inn for at det vedtektsfestes at innkallingen og 
saksdokumenter til generalforsamlingen sendes ut minimum fire uker før 
generalforsamlingen avholdes.  
 

c. For interkommunale selskaper skal innkalling og saksdokumenter i tråd med IKS-loven, 
sendes ut fire uker representantskapsmøte avholdes.  
 

d. Saksdokumenter som er sendt ut for behandling i generalforsamlingen eller 
representantskapet, tas med som egne saker i formannskapet og eventuelt i 
kommunestyret i forkant av møtene i generalforsamlingen eller representantskapet. På 
denne måten kan kommunens politiske organer instruerer eller vedta retningslinjer for 
kommunens eierrepresentanter.  
 

e. Etter at generalforsamlingen eller representantskapet har behandlet regnskapet for 
selskapet, framlegges protokollen fra møtet som referatsak i kommunestyret. Dermed 
sikres kommunestyret en fortløpende informasjon om selskapets økonomiske utvikling 
utover det som kommer i den årlige eierskapsmeldingen. 
 

f. Hemnes kommune som eier kan ta initiativ til informasjons-/kontaktmøter mellom eier og 
styre ved behov for informasjon. 

 

9. Styresammensetning skal reflektere selskapets egenart  
 



8 
 

a. Styret velges av overordnet organ (generalforsamling, representantskap o.l). Styreverv i 
aksjeselskap eller interkommunale selskap er et personlig verv med et personlig ansvar. 
Kommunens representanter i styret representerer verken politiske partier, kommunen eller 
andre interessenter, selv om de er valgt av disse - men skal ivareta selskapets interesser ut 
fra selskapets formål og i tråd med retningslinjene gitt av eierorganet. 
 

b. Det bør vedtektsfestes at ved valg av styre til aksjeselskaper og interkommunale selskaper 
skal det brukes valgkomite for å sikre komplementær kompetanse i sammensetningen av 
styret. I tilfeller med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den speiler 
eierandelene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes 
men må være fleksibel i forhold til eiers behov for kompetanse i styret. 
 

c. Eier (gjennom det styrende organ) står fritt til å endre styresammensetningen i 
valgperioden. 
 

d. Styret fastsetter instrukser for daglig leder med spesiell vekt på ansvar og oppgavefordeling 
i selskapet. Styret skal med jevne mellomrom vurdere sitt kompetansebehov og 
gjennomføre kompetansehevende tiltak for styrets medlemmer.  
 

e. I sammenhenger der det kreves vararepresentanter bør en ordning med numerisk vara 
benyttes. for å sikre kontinuitet i styret. Første vara til styret bør inviteres som observatør til 
styremøtene for å sikre kompetanse og kontinuitet.  
 

f. I tråd med forvaltningslovens bestemmelser skal ingen folkevalgte eller kommunalt ansatte 
håndtere saker i kommunen som gjelder selskapet der i selv er styremedlem (Fl. § 6 – 
habilitetskrav). Dette praktiseres slik at i enhver politisk sak som gjelder selskapet, så vil 
habilitet vurderes. Den enkelte representant har plikt til selv å gjøre oppmerksom på mulige 
habilitetskonflikter. 
 

g. Konsekvensene av inhabilitet må vurderes før ansatte eller folkevalgte velges som 
styremedlemmer.  
 

h. Normal praksis skal være at ordfører og rådmann ikke sitter i styrer i selskaper. Tilsvarende 
gjelder varaordfører og assisterende rådmann.  

 

10. Helgeland Reiseliv AS 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 997 877 047 

Selskapsform: Aksjeselskap 

Stiftelsesdato: 20.12.2011 
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Daglig Leder: Torbjørn Tråslett 

Styrets leder: Svein Arne Brygfjeld 

Forretningsadresse: c/o Rådhuset, 8770 Træna 

Antall ansatte: 18 

Omsetning: 13,1 MNOK 

Om selskapet: Selskapets virksomhet er å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket 
reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Selskapet drifter 
fire helårsåpne turistkontor. Selskapet er et non-profit selskap, hvor evt. overskuddet skal benyttes til 
selskapets formål. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene.  

 

Eiersammensetning:  
Navn Ant aksjer Andel i % 

Vefsn Kommune 1000 11.17% 

Rana Kommune 1000 11.17% 

Alstahaug Kommune 750 8.38% 

Hemnes Kommune 750 8.38% 

Brønnøy Kommune 750 8.38% 

Leirfjord Kommune 500 5.58% 

Lurøy Kommune 500 5.58% 

Nesna Kommune 500 5.58% 

Sømna Kommune 500 5.58% 

Bindal Kommune 250 2.79% 

Andre 2455 27.41% 
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Hemnes kommunes mål med sitt eierskap 
Helgeland Reiseliv eies av de 18 kommunene på Helgeland. Hemnes kommune eier 8,38 % av aksjene, 
på lik linje med Alstahaug og Brønnøy kommune (750 aksjer hver). Kun Vefsn og Rana kommune har en 
større eierandel, med 11,17% (1000 aksjer) hver. De øvrige 13 kommunene har alle mindre andeler 
(500/250 aksjer hver). Det har siden stiftelsen av Helgeland Reiseliv i 2011 vært avklart at Helgeland 
Reiseliv skal drifte fire helårsåpne turistinformasjoner på Helgeland. De øvrige medlemskommunene på 
Helgeland får støtte i form av brosjyrer, og tilbud om et vertskapskurs for turistverter i forkant av hver 
sommersesong.  

Hemnes kommunes overordna mål som deleier i Helgeland Reiseliv er å støtte et interkommunalt 
samarbeid om utvikling av Helgeland som en bærekraftig destinasjon. Kommunen ønsker å bidra til at 
Helgeland får en sterk og innovativ reiselivsorganisasjon som kan markedsføre området, bygge nettverk, 
kompetanse og infrastruktur, og være oppdatert på utviklingen innen reiseliv. Kommunen ønsker at 
Helgeland Reiseliv skal være en god samarbeidspartner for våre lokale bedrifter, og bidra med 
kompetanse- og erfaringsoverføring som gagner kommunen og våre bedrifter.  

 
Hemnes kommune ønsker også at Helgeland Reiseliv bistår med faglig kompetanse til utviklingen av 
reiselivet i kommunen gjennom selv å initiere prosjekt i tråd med behov og trender innen 
opplevelsesutvikling. Eksempler på områder hvor Helgeland Reiseliv kan ta en rolle i utvikling og 
markedsføring, samt eventuelt å søke prosjektmidler, er Villmarksveien, lakseelvene på Helgeland, 
vandring i fjellet på Indre-Helgeland og lokal matkultur på Helgeland.  

Årlig kontingent for eierkommunene er fastsatt til kr. 65 pr. innbygger (definert utfra innbyggerantall pr. 
01.01.2012). Prisen indeksreguleres hvert år tilsvarende endring i konsumprisindeksen, og faktureres 
kvartalsvis.  

Da Hemnes kommune valgte å kjøpe en større andel aksjer i Helgeland Reiseliv enn de andre 
«småkommunene», var det med et ønske om å få drahjelp fra organisasjonen til utvikling av reiselivet i 
Hemnes og innlandet, og for å få økt fokus på innlandskommunene i den samlede markedsføringen 
utad. 

Hemnes kommune forventer at godt utviklede tilbud i Hemnes må få god synlighet i Helgeland Reiselivs 
markedsføringskanaler (brosjyrer, websider og info til markedsapparatet) på lik linje med andre gode 
tilbud i regionen. Kommunen må få kontinuerlig informasjon om pågående satsinger, og tilbud om å 
være med på kampanjer, på lik linje med andre aktører på Helgeland. Det forutsettes en kontinuerlig 
dialog med mellom Helgeland Reiseliv og Hemnes kommune om lokal reiselivsutvikling, i dette ligger 
ønske om minst ett årlig dialogmøte mellom kommunen og Helgeland Reiseliv. Det er også ønskelig at 
aktører fra Hemnes får mulighet til å stille som representant eller vararepresentant i styret. 

Over tid bør det vurderes om Hemnes kommune skal utarbeide en egen eierstrategi for dette selskapet 
for å sikre enda bedre utnyttelse av mulighetene som turistkommune og næringsmulighetene i den 
forbindelse.  
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Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Hemnes kommune stiller med representant på Generalforsamlingen. 

For øvrig blir kommunen invitert på den årlige Reiselivskonferansen, og får tilbud om deltagelse i bl.a. 
Interreg-prosjekt. 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 
o Stiftelsesdokument, signert av ordfører den 20.12.2011 
o Serviceavtale med 18 kommuner på Helgeland. Henholdsvis: Træna kommune, Vevelstad 

kommune, Vega kommune, Rødøy kommune, Dønna kommune, Hattfjelldal kommune, Grane 
kommune, Bindal kommune, Herøy kommune, Nesna kommune, Lurøy kommune, Sømna 
kommune, Leirfjord kommune, Hemnes kommune, Alstahaug kommune Brønnøy kommune, 
Vefsn kommune, Rana kommune, signert av rådmannen den 15.04.2015 

11. Driv karriere AS 
 
Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 919 864 168 (mva) 

Selskapsform: Aksjeselskap 

Stiftelsesdato: 12.12.1968 

Daglig Leder: Jens-Petter Bakjord 

Styrets leder: Thoralf Lian 

Forretningsadresse: Koksverksgata 1, 8622 Mo i Rana 

Antall ansatte: 72 

Omsetning: 31,8 MNOK 

Om selskapet: Driv karriere AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedsopplæringskurs og arbeidsrettede 
tiltak for NAV i tjenesteområdene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy. Til daglig er det mellom 180 – 200 
aktive deltakere tilknyttet kurs og tiltak i regi av Driv Karriere. Driv Karrieres lokasjoner ligger sentralt i 
Mo i Rana. Mesteparten av aktiviteten foregår i det ordinære arbeidsmarkedet. 

Eiersammensetning:  
Navn Ant aksjer Andel i % 

Rana Kommune 1345 54.54% 
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Navn Ant aksjer Andel i % 

Nordland Fylkeskommune 925 37.51% 

Alstahaug Kommune 75 3.04% 

Helgeland Sparebank 52 2.11% 

DnB Nor Bank ASA 20 0.81% 

Mo Industripark AS 20 0.81% 

Tine Nord Norge 5 0.2% 

Øvrige Aksjonærer 

(herunder Hemnes Kommune) 

24 0.97% 

 

 

Hemnes kommunes mål med sitt eierskap 
 

Hemnes kommune har en minimal eierandel i selskapet som må kunne betegnes som symbolsk. Driv 
Karriere har primært tilbud til innbyggere i Rana kommune, men brukes i enkelte tilfeller av innbyggere 
fra Hemnes kommune. Kommunens mål med sitt eierskap er å holde seg oppdatert om selskapets 
utvikling, øke bransjekunnskap og kjenne til markedet. 

 

Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Hemnes kommune stiller med representant på Generalforsamlingen. 

 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 
o Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 
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12. Kommunekraft AS 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 866 818 452  

Selskapsform: Aksjeselskap 

Stiftelsesdato: 28.4.1992 

Daglig Leder: Henriette Hoel 

Styrets leder: Arvid Bjarne Lillehauge 

Forretningsadresse: Akersg. 30, 0158 Oslo 

Antall ansatte: 14 

Omsetning: 2.548’ NOK 

Om selskapet: Kommunekraft AS bistår aksjonærkommuner som ønsker å selge kraft på 
fastpriskontrakter - eller som ønsker å inngå avtale om forvaltning av fysisk kraft. Kommunekraft AS er 
ikke selv part i avtalene, men bistår kommunene med blant annet å innhente tilbud fra interessenter. 
Kommunekraft har utarbeidet en rekke standarder for å gjøre prosessen for kommunene enklere. 

 

Eiersammensetning:  

Navn Ant aksjer Andel i % 

Lvk 182 56.88% 

Øvrige Aksjonærer 138 43.13% 

 

Hemnes kommunes mål med sitt eierskap 
 

Profesjonell bistand ifbm. salg av konsesjonskraft. 

Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Hemnes kommune har anledning til å stille med representant på Generalforsamlingen. 

 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 
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o Vedtekter 

13. Galvano Tia AS 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 911 918 269 

Selskapsform: Aksjeselskap 

Stiftelsesdato: 21.03.1955 

Daglig Leder: Asbjørn Olsen 

Styrets leder: Stephen On Lung Fu 

Forretningsadresse: Kirkeveien 17, 8207 Fauske 

Antall ansatte: 46 

Omsetning: 58,3 MNOK 

Om selskapet: Galvano Tia har som målsetting å fokusere på det enkelte menneskets behov for 
utvikling, kompetanse, arbeid og helse. Som Indre Saltens attføringsbedrift, der hovedmålet er å få flest 
mulig mennesker tilbake i jobb, tilbyr Galvano Tia flere muligheter og tilpasser løsninger for den enkelte. 

Eiersammensetning:  
Navn Ant aksjer Andel i % 

Fauske Kommune 2645 28.78% 

Nordland Fylkeskommune 2500 27.21% 

Sørfold Kommune 280 3.05% 

DnB ASA 161 1.75% 

Einar Skjerstads Arvinger 111 1.21% 

Tryg Forsikring As 50 0.54% 

Sparebank 1 Forsikring AS 50 0.54% 

Nordland Lhl 40 0.44% 
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Navn Ant aksjer Andel i % 

Bodø Kommune 28 0.3% 

Bodø Lhl 25 0.27% 

Sparebank 1 Nord-Norge 20 0.22% 

Nordland Fylkesfiskarlag 20 0.22% 

Troms Fylkeskommune 20 0.22% 

Fauske Lhl 15 0.16% 

Coop Nordland Sa 15 0.16% 

Statoil Norge Asa 15 0.16% 

Saltdal Kommune 10 0.11% 

Per Arne Mosti 10 0.11% 

R. Strande 10 0.11% 

Hattfjelldal Kommune 10 0.11% 

Fokus Bank (tromsbanken) 10 0.11% 

Øvrige 3144 34.22% 

 

Hemnes kommunes mål med sitt eierskap 
 

Hemnes kommune har en minimal eierandel i selskapet som må kunne betegnes som symbolsk, og 
selskapet er i et marked som ikke berører kommunen eller dens innbyggere. Inntil videre er kommunens 
engasjement i selskapet minimal, og behovet for framtidig eierskap bør vurderes.  
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Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Hemnes kommune har anledning til å stille med representant på Generalforsamlingen. 

 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 
o Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 

 

14. Coop Helgeland SA 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 947 458 280 

Selskapsform: Samvirkeforetak 

Stiftelsesdato: 29.10.1912 

Daglig Leder: Per Bertram Dybwad Brochmann 

Styrets leder: Torill Valla 

Forretningsadresse: Svortdalen 26, 8626 Mo I Rana 

Antall ansatte: 356 

Omsetning: 984 MNOK 

Om selskapet: Coop Helgeland har som formål å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige 
varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Samvirkelaget skal videre tjene som en 
interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å 
ivareta sine interesser som forbrukere. Medlemmene er medeiere i laget med de 
rettigheter, begrensninger og plikter som følger av vedtektene. Samvirkelagene skal utøve aktivt 
eierskap i Coop Norge. 

Eiersammensetning:  
 

Navn Ant aksjer Andel i % 

24714 Medlemmer 
 

100% 
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Hemnes kommunes mål med sitt medlemskap: 
 

Hemnes kommune er medlem av historiske grunner. Medlemskapet gir tilgang til varer for 
virksomheten.  

Hemnes kommunes representasjon/styring 
Ingen 

  

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 
 

15. Coop Korgen SA 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 946 883 948 

Selskapsform: Samvirkeforetak 

Stiftelsesdato: 02.05.1943 

Daglig Leder: Ingrid Thom 

Styrets leder: Arnulf A. Skreslett 

Forretningsadresse: Korgensenteret, Meieriveien 1, 8646 Korgen 

Antall ansatte: 44 

Omsetning: 71,2 MNOK 

Om selskapet: Coop Korgen har som formål å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer 
og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Samvirkelaget skal videre tjene som en 
interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å 
ivareta sine interesser som forbrukere. Medlemmene er medeiere i laget med de 
rettigheter, begrensninger og plikter som følger av vedtektene. Samvirkelagene skal utøve aktivt 
eierskap i Coop Norge. 

Eiersammensetning:  
Antall medlemmer framkommer ikke 

Hemnes kommunes mål med sitt eierskap 
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Hemnes kommune er medlem av historiske grunner. Medlemskapet gir tilgang til varer for 
virksomheten.  

 

Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Ingen 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 

 

16. Radio Korgen BA 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 983 453 678  

Selskapsform: Selskap med begrenset ansvar 

Stiftelsesdato: 31.12.1981 

Daglig Leder: Halldor Gunnleik Vassdal 

Styrets leder: Halldor Gunnleik Vassdal 

Forretningsadresse: Røyrdalsmoen 2, 8646 Korgen 

Antall ansatte: 0 

Omsetning: Framkommer ikke 

Om selskapet: Radio Korgen er en nærradio for Hemnes kommunes nærområder.  

Eiersammensetning:  
Hemnes kommunes eierskap er begrenset til 30.000,- i egenkapital, noe som utgjør en liten del av 
grunnlaget for drift av radioen.  

Hemnes kommunes mål med sitt eierskap 
 

Kommunens engasjement i selskapet er gjennom sin egenkapital å bidra til å sikre drift. Selskapet har en 
verdi for innbyggerne i kommunen blant annet kulturverdi (arkiv) og informasjonsspreder. Hemnes 
kommune ønsker ikke å styre pressen, og har derfor ikke et direkte og konkret eierengasjement i 
selskapet.  
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Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Se over. Det er et ønske fra kommunen om å bidra til at Radio Korgen kan sende, men utover dette 
ønsker Hemnes kommune at selskapet/pressen jobbe uavhengig av kommunens øvrige dagsorden.  

 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 

 

17. Biblioteksentralen SA 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 910 568 183 

Selskapsform: Samvirkeforetak 

Stiftelsesdato: 04.02.1952 

Daglig Leder: Børge Hofset 

Styrets leder: Lars Peder Brekk 

Forretningsadresse: Alf Bjerckes vie 20, 0582 Oslo 

Antall ansatte: 52 

Omsetning: 136,9 MNOK 

Om selskapet: Biblioteksentralen er et samvirkeforetak som er eid og styrt av medlemmene. Målet er å 
bidra til at bibliotek og lignende institusjoner kan gi innbyggerne god tilgang til kunnskap og kultur. 
Biblioteksentralen er også morselskap i BS konsern og del av Bibliotekenes Hus. Gjennom 
datterselskapene leveres blant annet IT-løsninger, møbler og innredningsløsninger, transporttjenester 
og trykte og digitale læremidler.  

Eiersammensetning:  
Navn Ant aksjer Andel i % 

424 Kommuner 3298 86.54% 

14 Fylkeskommuner 420 11.02% 
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Navn Ant aksjer Andel i % 

Kommunenes Sentralforbund 83 2.18% 

Norsk Bibliotekforening 10 0.26% 

 

Hemnes kommunes mål med sitt medlemskap 
 

Å bruke medlemskapet på en slik måte at det bidrar til at bibliotek og lignende institusjoner kan gi 
innbyggerne god tilgang til kunnskap og kultur. 

Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Ingen 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 

 

18. KLP 
 

Selskapsinformasjon 
Org.nummer: 938 708 606 

Selskapsform: Gjensidig forsikringsselskap 

Stiftelsesdato: 01.01.1949 

Daglig Leder: Sverre Thornes 

Styrets leder: Liv Kari Eskeland 

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo 

Antall ansatte: 550 

Omsetning/forvaltningskapital: 62 MRD NOK 

Om selskapet: Selskapet skal ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan 
også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, 
og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og 
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enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og 
forvaltning av pensjonskasser.  

Datterselskaper: Klp Skadeforsikring AS, Klp Bedriftspensjon AS, Klp Fondsforvaltning AS, Klp 
Forsikringsservice AS, Klp Kapitalforvaltning AS, Klp Bankholding AS, Klp Eiendom Holding AS. 

 

Eiersammensetning:  
Arbeidsgivere i hovedsak i kommune- og helse-Norge: 

403 kommuner 
16 fylkeskommuner 
24 helseforetak inkl. regionale helseforetak 
2500 bedrifter 

Hemnes kommunes mål med sitt medlemskap 
 

KLP er Hemnes kommunes pensjonsselskap, slik at medlemskapet bidrar med trygg og sikker 
pensjonsordning til ansatte. Kommunen har gjennom sitt medlemskap tilgang til kompetanse i denne 
sammenhengen. 

 

Hemnes kommunes representasjon/styring 
 

Ingen 

 

Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet 

o Vedtekter 

 

 


