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OPPFØLGING AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERINTERESSER - 
EIERMELDING 2021 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kommestyret vedtar Eiermelding 2021 
2. Kommunedirektøren bes utrede avhending av kommunens eierandel i Hafjell 

Kvitfjell Alpin AS. Endelig vedtak vedrørende avhending, delegeres formannskapet. 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 

 Eiermelding 2021 

  
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok i sak KS 108/2020, Eierskapsmelding 2020-2024 samt Eiermelding 
2020. Videre ble det vedtatt å utarbeide eiermeldinger for resten av perioden årlig etter 
samme mal som Eiermelding 2020.  

Eierskapsmeldingen omfatter prinsippene og strategiene for Lillehammer kommunes 
eierskapsinteresser i ulike foretak. Eiermeldingen er den årlige rapporteringen av den 
operasjonelle eierskapsutøvelsen. Engasjement i foretak der kommunen har eierandeler på 
mer enn 50 prosent, er priortert for rapportering. 

  



Fakta 
Kommunene har i stor grad frihet til å organisere tjenestene sine slik de finner det 
hensiktsmessig. Tjenestene kan organiseres som en del av kommunen eller som selvstendige 
rettssubjekter. Når kommunen organiserer tjenesteproduksjonen innenfor den kommunale 
organisasjonen, gjelder styringssystemet som følger av kommuneloven. Når deler av den 
kommunale virksomheten legges i egne rettssubjekter som for eksempel aksjeselskap eller 
interkommunale selskap, må styringssystemene følge den lovgivningen som gjelder for det 
aktuelle rettssubjektet. 
 
At virksomheter eller tjenester skilles ut og legges i egne selskaper innebærer at betingelsene 
for folkevalgt styring og kontroll endres. Slik disse selskapene er organisert, skal selskapets 
styrende organer ha betydelig grad av frihet til å drive virksomheten. Lovfestede bestem- 
melser og vanlige normer for god selskapsstyring setter grenser for hvor mye kommunene 
som eier av slike selskaper, kan og bør involvere seg i selskapenes virksomhet. 
 
Kommunelovens §26-1 pålegger kommunene å utarbeide en eierskapsmelding som 
skal vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden. Eierskapsmeldingen skal 
inneholde: 

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

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

virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 
Eiermelding 2021 er utarbeidet basert på regnskapstall og opplysninger om selskapets drift i 
2020. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år med å avlegge 
regnskap og avholde generalforsamling. Rapportering av ledelse og styresammensetting 
baserer seg på opplysninger for 2021. 
 
I utgangspunktet er eiernes formelle økonomiske ansvar i et aksjeselskap begrenset til 
aksjekapitalen. Erfaring viser at det kan være vanskelig for offentlige eiere å la 
(lokale) kreditorer ta tap, slik at den reelle tapsrisikoen kan være større enn begrensningen 
som følger av aksjeloven. 
 
I oversikten er følgende nøkkeltall beregnet og 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 samlete eiendeler. 

 Likviditetsgrad: Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i 
forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. 

 
I standardiserte foretaksanalyser opereres normalt med gruppering av risiko i kategorier. Det 
mest vanlige er å gjøre bruk av prinisppene for trafikklysfargekoding (grønn, gul og rød). For 



økt detaljering differensieres grønn normalt i to eller tre grønnfarger. I Eiermelding 2021, 
oppereres det med fire kategorier; ikke tilfredsstillende (rød), svak (gul), tilfredsstillende (lys 
grønn) og god (mørk grønn). Vurderingen av den økonomiske statusen til det enkelte 
foretaket må også relateres til formålet som ligger til grunn for det kommunale 
eierengasjementet. 
 
I tråd med eierskapsmeldingen omfatter Eiermelding 2021, en utvidet beskrivelse av selskap 
der Lillehammer kommune eier mer enn 50 %. Etter malen for eiermeldingen 2020, 
rapporteres det for disse selskapene med følgende opplysninger: 

 Navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer og kommunens eierandel 
 Bransje 
 Formål og stiftelsesår 
 Styresammenseting og daglig leder 
 Regnskapsnøkkeltall for siste tre regnskapsår som inkluderer driftsinntekter, 

årsresultat og eiendeler 
 Redegjørelse for kommunens eierstrategi 
 Identifisering av særskilte utfordringer/fokusområder 
 Vurdering av om kommunens eierskap kan bidra til uheldig konkurransevridning 

 
 
Vurdering: 
Gjennomgangen viser at lønnsomheten (totalkapitalrentabiliteten) gjennomgående er under 
kategorien tilfredsstillende for et flertall av selskapene som kommunen har eierandel i. Dette 
må sees i sammenheng med at det kommunale eierskapet i selskapene normalt ikke er 
finansielt motivert og at det i mange tilfelle er vedtektsfestet at selskapet ikke har økonomisk 
overskudd som mål eller at selskapet ikke skal betale utbytte. 
 
Det fremgår at selskapene i hovedsak vurderes som å ha en tilfredsstillende økonomi og/eller 
lav risiko som følge av liten eierandel. For et flertall av foretakene er den økonomiske 
situasjonen stabil eller bedret fra rapporteringen i Eiermelding 2020. 
 
Av Eiermelding 2020, fremgår det at Lillehammer kommunes eierandel i Hafjell Kvitfjell 
Alpin AS, kan vurderers avhendet. Kommunedirektørens vurdering er at Lillehammer 
kommune ikke har strategiske eller samfunnsmessige gode grunner for sitt eierskap i 
foretaket og ønsker derfor igangsettelse av prosess for avhending til Lillehammer 
Olympiapark gitt at det kan gjøres juridisk og økonomisk tilfredsstillende. 
 
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar Eiermelding 2021 samt oppstart av 
prosess for avhending av kommunens eierandeler i Hafjell Kvitfjell Alpin AS. 
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Tord Buer Olsen Dag Vågsnes 
Kommunedirektør Strategi- og analysesjef 

 
 
 
 
 


