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EIERSKAPSMELDING FOR KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
 

- Revisjonen 
- Alle selskaper i eierskapsmeldingen 
- Kautokeino kommunes hjemmeside 

 
Det vises til:   
 

- Kommuneloven § 26-1 
- Eierskapsmelding for Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune 2019-

2023 
 
Vedlegg:  
1 Utkast Eierskapsmelding 2019 - 2023 
  

 
Sakens bakgrunn:  
 
Ny kommunelov § 26-1 gir pålegg om at kommunen skal utarbeide en eierskapsmelding 
hvert valgår. Eierskapsmeldingen skal behandles og vedtas av kommunestyret. 
 
Kommunestyret er formell eier av selskap som fremgår i eierskapsmeldingen og skal 
fastsette prinsipper for eierstyring og forventninger til driften. 
 
Ordfører er generalforsamling, der ikke annet er vedtatt av kommunestyret. 
 
Kommuneloven presiserer at en eierskapsmeldingen skal inneholde følgende: 

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. 
 
Gjennom eierskapsmeldingen skal eier ta stilling til om kommunen fremdeles skal eie 
virksomheten og hva kommunen vil med virksomheten. 
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Kommunestyret må videre ta stilling til hva som forventes av selskapet og en 
standardformulering som foreslås er: “Driften av selskapet er i tråd med selskapets 
formål.” 
 
Det eneste selskapet vi finner som hadde en forventning ved opprettelse, er Kautokeino 
Boligselskap AS. Her var forventningen at selskapet skulle dekke de boligbehov som 
ikke ble dekket gjennom den private boligbygging, med bakgrunn i et sterkt boligpress i 
Kautokeino kommune. 
 
Kommunen deltar i flere samarbeid med andre kommuner, er deleiere i selskaper og 
eier noen selskaper 100%. 
 
Kommunestyret kan gi styringssignaler som eiere. Selskapene har valgte styrer, som 
skal drive selskapene ihht. eiers styringssignaler. Kommunestyret skal ikke blande seg 
inn i den daglige driften av selskapene. 
 
Kommunestyret kan vedta forventninger og fastsette formål ved opprettelse. Videre kan 
kommunestyret følge med på om selskapet drives i henhold til disse forventninger og 
formål, og gi oppdaterte styringssignaler. 
 
Hvis kommunen eier 100% av aksjene kan kommunestyret vedta eventuelle endringer 
etter gjeldende regelverk. 
 
Vurdering:  
 
Kommunestyret har ansvar for de selskap kommunen eier og Kommuneloven krever at 
dette gjøres ved å utforme en eierskapsmelding, hvor alle eierskap og samarbeid som 
Kautokeino kommune har, fremkommer. 
 
Det er en stor og viktig sak å gjøre følgende vurderinger hvert 4. år: 
 

1. Skal kommunen fremdeles eie alle selskapene? 
2. Skal kommunen fremdeles være deltakende i de samme samarbeidene 

fremover?  
3. Er eierskapene/samarbeidene fremdeles viktige?  
4. Er grunnlagene fremdeles tilstede? 
5. Skal det foretas endringer? 

 
Ved opprettelse av et selskap skal det formuleres et formål og eier bør også formulere 
minst en forventning til selskapet. Dette har ikke hatt så høy prioritet tidligere, hverken 
ved opprettelse eller videre oppfølging av selskapet. Det kan se ut som om selskapene 
etter opprettelse ikke har hatt noen organisert oppfølging fra kommunestyret/eier. Det 
har ikke vært krav om innsending av årsregnskap og årsmelding eller andre 
rapporteringer om driften. Dette foreslås nå lagt inn som en fast rutine. 
 
Det foreslås i eierskapsmeldingen at alle selskaper, i løpet av en fire-års periode 
(valgperiode), skal presentere seg for eier. Dette koordineres av kommunedirektøren. 
 
I eierskapsmeldingen fremgår det hva en eierskapsmelding er, viktigheten av habilitet, 
overholdelse av formaliteter, beskrivelse av forskjellige selskapsformer, 
eierskapsprinsipper og strategi, samt en oversikt over alle selskaper/virksomheter 
Kautokeino kommune eier og/eller samarbeider med. 



 
Det gjenstår en del arbeid i forbindelse med eierskapsstrategier for det enkelte selskap, 
samt noe informasjon vi ikke har klart å innhente fra selskapene. 
 
For å forankre eierprinsipper og strategier politisk anbefales det å opprette en politisk 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen kan også gi politiske styringssignaler til 
enkeltselskaper, samt foreslå retningslinjer for utbytte til kommune og for styrehonorar 
ihht. selskapenes størrelser. 
 
Videre er det startet et arbeid i samarbeid med Husbanken som heter «Leie til eie». 
Dette arbeidet vil kunne føre til salg av de kommunale boligene og arbeidsgruppen kan 
foreslå hvordan et slikt prosjekt kan gjennomføres før saken oversendes berørt selskap 
til høring og til vedtak i kommunestyret. 
 
Forslag til mandatet til arbeidsgruppen: 

 Gjennomgå alle avtaler mellom kommunen og de kommunale selskapene med 
sikt på å foreslå endringer, der det synes å være behov for det 

 Å utarbeide eierprinsipper, eierstrategier og retningslinjer for selskapene, slik 
som: 

o Utbytte 
o Styrerhonorar iht. selskapets størrelse 

 Eierselskapene skal ha et arkiv i samsvar med arkivloven 
 Gjøre eierskapsmeldingen fullstendig for alle selskaper og samarbeid, som 

fremlegges for kommunestyret i april 2021 
 Gjennomgå alle avtaler med sikte på endringer der det er behov for det 
 Utarbeide forslag til realisering av prosjektet «Leie til eie»  

 
Arbeidsgruppen kan bestå av 3 medlemmer, 2 fra posisjonen og 1 fra opposisjonen. 
Administrasjonen stiller med sekretariat. 
 
Eierskapsmeldingen som legges frem i dag er ikke fullstendig, men det er et dokument 
som skal bearbeides og tilpasses etter eiers behov. Den er et hjelpemiddel for oversikt 
over samarbeid og eierskap, samt et hjelpemiddel for selskapene til å ha oversikt over 
eiers styringssignaler. 
 
Det anbefales at kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet om å utøve 
løpende eierstyring samt instruere eierrepresentanter i enkeltsaker av prinsipiell eller 
stor betydning. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Kommunestyret vedtar Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes 
Eierskapsmelding for perioden 2019-2023. 

 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å utøve løpende 

eierstyring og til å instruere eierrepresentanter i enkeltsaker av prinsipiell eller 
stor betydning. 
 

3. Kommunens selskaper skal ha et forsvarlig arkiv i samsvar med arkivlovens 
bestemmelser.  
 



4. Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter. 
 

Representanter: 
 

1. _______________________________ 
 

2. _______________________________ 

Vararepresentanter:  
1.____________________________ 
 
2.____________________________ 

  
3.____________________________ 

 
Representant: 
 

3. ________________________________ 

Vararepresentanter: 
1.______________________________ 

 
2._______________________________ 
 
3._______________________________ 

 
Arbeidsgruppen skal:  

 utarbeide eierprinsipper og eierstrategier for selskapene  
 få eierskapsmeldingen fullstendig for alle selskaper og samarbeid som 

Kautokeino kommune deltar i eller har eierskap til.  
 gjennomgå alle avtaler mellom kommunen og de kommunale selskapene med 

sikte på å foreslå endringer, der det er behov for det. Forslag til endringer skal 
styrebehandles i selskapet før formannskapets vedtak.  

 foreslå retningslinjer for utbytte til kommunen og for styrehonorar i henhold til 
selskapenes størrelse.  

 foreslå hvordan «Leie til eie» kan realiseres gjennom selskapene kommunen 
eier. Forslaget skal sendes til relevante selskap til høring før forslaget fremmes til 
formannskapet for vedtak. 

 
5. Eierskapsmeldingen skal være et hjelpemiddel for oversikt over Kautokeino 

kommune sitt samarbeid og eierskap, samt et hjelpemiddel for selskapene til å 
ha oversikt over eiers styringssignaler. 

 
6. Den fullstendige versjonen av eierskapsmeldingen skal fremmes til 

kommunestyret i april 2021 for ny godkjenning med utgangspunkt i 
arbeidsgruppens gjennomgang/forslag. 

 
 
 
 



 
SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, NÆRING OG 
TEKNISK - 02.06.2020  
 
 
Meannudeapmi:  
 
Lávdegotti oktasaš evttohus:  
 
Hovedutvalget ber formannskapet om å påse at arbeidsgruppen har budsjett for deres 
arbeid.  
 
Lávdegotti oktasaš evttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat. 
 
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa oktan dohkkehuvvon lasáhusain.  
Mearrádusevttohus oktain lasáhusain dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  
 
   
Mearrádusevttohus, ovttajien.  
 
1. Kommunestyret vedtar Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes 

Eierskapsmelding for perioden 2019-2023. 
 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å utøve løpende 

eierstyring og til å instruere eierrepresentanter i enkeltsaker av prinsipiell eller stor 
betydning. 
 

3. Kommunens selskaper skal ha et forsvarlig arkiv i samsvar med arkivlovens 
bestemmelser.  
 

4. Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter. 
 

Representanter: 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 

 
Vararepresentanter:  

1.____________________________ 
2.____________________________ 
3.____________________________ 

 
Representant: 

3. ________________________________ 
 

Vararepresentanter: 
1._____________________________ 
2._____________________________ 
3. _____________________________ 

 
  



 
Arbeidsgruppen skal:  
 

 utarbeide eierprinsipper og eierstrategier for selskapene  
 få eierskapsmeldingen fullstendig for alle selskaper og samarbeid som 

Kautokeino kommune deltar i eller har eierskap til.  
 gjennomgå alle avtaler mellom kommunen og de kommunale selskapene med 

sikte på å foreslå endringer, der det er behov for det. Forslag til endringer skal 
styrebehandles i selskapet før formannskapets vedtak.  

 foreslå retningslinjer for utbytte til kommunen og for styrehonorar i henhold til 
selskapenes størrelse.  

 foreslå hvordan «Leie til eie» kan realiseres gjennom selskapene kommunen 
eier. Forslaget skal sendes til relevante selskap til høring før forslaget fremmes 
til formannskapet for vedtak. 

 
5. Eierskapsmeldingen skal være et hjelpemiddel for oversikt over Kautokeino 

kommune sitt samarbeid og eierskap, samt et hjelpemiddel for selskapene til å ha 
oversikt over eiers styringssignaler. 

 
6. Den fullstendige versjonen av eierskapsmeldingen skal fremmes til kommunestyret i 

april 2021 for ny godkjenning med utgangspunkt i arbeidsgruppens 
gjennomgang/forslag. 
 

7. Hovedutvalget ber formannskapet om å påse at arbeidsgruppen har budsjett for 
deres arbeid.  

 
 
  



SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE  
- 09.06.2020  
 
 
Formannskapets behandling:   
 
Ordfører fremmet forslag til vedtak.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
   
Formannskapets innstilling, enst.:  
 
1. Kommunestyret vedtar Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes 

Eierskapsmelding for perioden 2019-2023. 
 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å utøve løpende 

eierstyring og til å instruere eierrepresentanter i enkeltsaker av prinsipiell eller stor 
betydning. 
 

3. Kommunens selskaper skal ha et forsvarlig arkiv i samsvar med arkivlovens 
bestemmelser.  
 

4. Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter. 
 

Representanter: 
 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 

Vararepresentanter:  
1.____________________________ 
2.____________________________ 

 3.____________________________ 
 

Representant: 
 
3. ________________________________ 

Vararepresentanter: 
1.______________________________ 
2._______________________________ 
3._______________________________ 

 
 

Arbeidsgruppen skal:  
 utarbeide eierprinsipper og eierstrategier for selskapene  
 få eierskapsmeldingen fullstendig for alle selskaper og samarbeid som 

Kautokeino kommune deltar i eller har eierskap til.  
 gjennomgå alle avtaler mellom kommunen og de kommunale selskapene med 

sikte på å foreslå endringer, der det er behov for det. Forslag til endringer skal 
styrebehandles i selskapet før formannskapets vedtak.  

 foreslå retningslinjer for utbytte til kommunen og for styrehonorar i henhold til 
selskapenes størrelse.  



 foreslå hvordan «Leie til eie» kan realiseres gjennom selskapene kommunen 
eier. Forslaget skal sendes til relevante selskap til høring før forslaget fremmes til 
formannskapet for vedtak. 

 
5. Eierskapsmeldingen skal være et hjelpemiddel for oversikt over Kautokeino 

kommune sitt samarbeid og eierskap, samt et hjelpemiddel for selskapene til å ha 
oversikt over eiers styringssignaler. 

 
6. Den fullstendige versjonen av eierskapsmeldingen skal fremmes til kommunestyret i 

april 2021 for ny godkjenning med utgangspunkt i arbeidsgruppens 
gjennomgang/forslag. 

 
 
 
  



 
SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 18.06.2020  
 
 
Kommunestyrets behandling:   
 
Mikkel Ailo Gaup (AP) spurte om han er inhabil i saken da han er leder i Kautokeino 
Boligselskap AS. Kommunestyret vedtok enstemmig i at han ikke er inhabil i saken.  
 
Felles forslag fra SáL/GDL/H/V ved June Brita Eira (SáL):  
 
Representanter:   Vararepresentanter:  
 
1. Svein Solheim    1. Isak Mathis O. Hætta 
2. Anton Dahl    2. June Brita Eira  
      3. Kirsten Ellen A. Siri  

 
Felles forslag fra AP/JSL/SP ved Inga Berit Sara A. Sara (AP):  
 
Representanter:   Vararepresentanter:  
 
1. Johan Anders J. Kemi  1. May-Torill Hætta Siri  
      2. Jon Evald Hætta  
      3. Berit Marie P. E. Eira  
 
Felles forslag fra SáL/GDL/H/V ved June Brita Eira (SáL) ble enstemmig vedtatt.  
Felles forslag fra AP/JSL/SP ved Inga Berit Sara A. Sara (AP) ble enstemmig vedtatt.  
 
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
   
Kommunestyrets vedtak, enst.   
 
1. Kommunestyret vedtar Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes 

Eierskapsmelding for perioden 2019-2023. 
 

2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å utøve løpende 
eierstyring og til å instruere eierrepresentanter i enkeltsaker av prinsipiell eller stor 
betydning. 
 

3. Kommunens selskaper skal ha et forsvarlig arkiv i samsvar med arkivlovens 
bestemmelser.  
 

4. Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter. 
 

Representanter:     Vararepresentanter:  
 
1. Svein Solheim      1. Isak Mathis O. Hætta 
2. Anton Dahl      2. June Brita Eira  

3. Kirsten Ellen A. Siri  
 

3. Johan Anders J. Kemi     1. May-Torill Hætta Siri  



2. Jon Evald Hætta  
3. Berit Marie P. E. Eira  

 
Arbeidsgruppen skal:  

 utarbeide eierprinsipper og eierstrategier for selskapene  
 få eierskapsmeldingen fullstendig for alle selskaper og samarbeid som Kautokeino 

kommune deltar i eller har eierskap til.  
 gjennomgå alle avtaler mellom kommunen og de kommunale selskapene med 

sikte på å foreslå endringer, der det er behov for det. Forslag til endringer skal 
styrebehandles i selskapet før formannskapets vedtak.  

 foreslå retningslinjer for utbytte til kommunen og for styrehonorar i henhold til 
selskapenes størrelse.  

 foreslå hvordan «Leie til eie» kan realiseres gjennom selskapene kommunen eier. 
Forslaget skal sendes til relevante selskap til høring før forslaget fremmes til 
formannskapet for vedtak. 

 
5. Eierskapsmeldingen skal være et hjelpemiddel for oversikt over Kautokeino 

kommune sitt samarbeid og eierskap, samt et hjelpemiddel for selskapene til å ha 
oversikt over eiers styringssignaler. 

 
6. Den fullstendige versjonen av eierskapsmeldingen skal fremmes til kommunestyret i 

april 2021 for ny godkjenning med utgangspunkt i arbeidsgruppens 
gjennomgang/forslag. 

 
 


