
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Oppdatert etter innspill i kommunestyrets møte den 28.9.2018 

 
 
 
 
 

Sørfold kommune 

 

 

Eierskapsmelding 

2018 

 



Sørfold kommune har eierskap i to borettslag. Dette er Elgveien 

borettslag og Bergveien borettslag. Ved rulleringen av 

eierskapsmeldingen i 2018 bør en vurdere om disse skal inn i 

eierskapsmeldingen 

1. Interkommunale selskap.  
Selskapene er regulert i lov om interkommunale selskap. Se lovdata.  

Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan bare eies av 

kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett 

et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets eierorgan er 

representantskapet. Selskapets øverste myndighet er representantskapet. 

Representantskapet er eiernes organ, mens forvaltningen av selskapet ligger hos styret og 

daglig leder. Representantskapet velger også styret. (KS bedrift) 

IRIS Salten IKS 

Selskapsform: Non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper(IKS-loven) 

 

Eierandel: Hefter for gjeld(garantiansvar) i forhold til folketall(pr. 31.12.14 kr 2 402 876). 

 

Vedtak gjeldende selskapsavtale: Sak 131/08 kommunestyremøte 16.desember 2008.  

 

Andre eiere: Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Saltdal, Steigen og Hamarøy. 

 

Selskapets Formål: Utføre offentlige tjenester for sine eiere.  

 

Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene 

tjenesten gjelder etter tilrådning fra representantskapet.  

 

Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse eneretter dersom dette er i samsvar med 

EØS-avtalen.  

 

Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere. All forretningsmessig virksomhet av 

vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper 

 

Kommunens formål med eierskapet: Gjennom interkommunalt samarbeid få løst oppgaver 

innenfor renovasjon på en kostnads- og miljømessig god måte. Gjennom avkastning fra 

konsernets virksomhet på ikke selvkostnadsområder å bidra til å styrke og utvikle det 

interkommunale samarbeidet i Salten. 

 

Dette siste er satt under diskusjon i eierskapsmeldingen til Salten regionråd, der en ber om 

avklaring i forhold til roller mellom ISIS Salten og Salten regionråd.  

 

Indirekte eierskap:  

 

Datterselskaper: IRIS Retura AS(100 %), IRIS Service AS(100 %),, IRIS produksjon AS(100 

%), HT safe AS(IRIS Salten 73,21% %)Labora As(97,72%) 



Aksjer i andre selskaper: Norsk fiskeriretur AS(40,45 %), Rekom AS(2%), Ascas(34%), 

Retura Norge AS(4%). 

 

Kommunenes representant i representantskap: Ordfører (Vara: Varaordfører)(1 av 21 

representanter i representantskapet)  

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap gjøres tilgjengelig digitalt til 

kommunestyrets medlemmer. Daglig leder i selskapet inviteres en gang i 

kommunestyreperioden for å orientere om selskapet. Ved større endringer i selskapet eller 

selskapets drift inviteres daglig leder til å informere kommunestyret om dette.  

Formannskapet holdes løpende orientert i forbindelse med møter i selskapet.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

• Årsresultat: 2017 IRIS 7 838 964 

• Utbytte: 0 

• Satt av til egenkapital 2 348 750 

• Satt av til fond interkommunalt samarbeid 5 490 214 

Datterselskap Resultat etter skatt Til egenkapital Til utbytte EK-andel i %

Iris Produksjon 7 623 262                 4 573 907        3 049 355         59 %

Retura Iris 3 942 741                 2 365 645        1 577 096         64 %

Iris Service -530 467                   -530 467          -                     13 %

Mivanor -545 110                   -545 110          -                     30 %

HT-Safe 1 267 586                 760 552           507 034            61 %

Labora 1 258 324                 754 994           503 330            42 %

Nofir 1 642 278                 1 642 278        -                     86 %

SUM 14 658 614               9 021 799        5 636 815         

Fordeling av utbytte Utbytte % andel

Til Iris- Fondet 5 490 214         97 %

Til kommunene -                     0 %

Til minioritetene (eiere av Labora og HT-Safe) 146 601            3 %

SUM 5 636 815         100 %  
Avholdt eget eiermøte 31. januar 2018 i tråd med felles eierstrategier i Salten.  

Salten Brann IKS. 

Selskapsform: Inter kommunalt selskap non-Profit selskap.  

 

Eierandel: selskapsavtalen § 6 – 2,20 % 

 

Andre eiere: Bodø, Fauske, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy og Meløy. 

 

Selskapets formål: Selskapet formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, 

plikter og oppgaver vedrørende brann- ulykkesberedskap, brannforebyggende og 

kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til 

en hver tid gjeldende regelverk. 

 

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte 

tjenester. 



 

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 

 

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke 

svekker de lovpålagte oppgavene. 

 

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester 

kan også nyttes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.   

 

Kommunens formål med eierskapet: Få løst oppgaver vedrørende brann- og 

ulykkesberedskap, brannforebyggende og kontrollerende art på en kostnadseffektiv måte 

innenfor de myndighetskrav som til en hver tid stilles.  

 

Kommunens representant i representantskap: Ordfører(Vara: Varaordfører) (1 av 19 

representanter i representantskapet)  

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap gjøres tilgjengelig digitalt til 

kommunestyrets medlemmer. Daglig leder i selskapet inviteres en gang i 

kommunestyreperioden for å orientere om selskapet. Ved større endringer i selskapet eller 

selskapets drift inviteres daglig leder til å informere kommunestyret om dette.  

Formannskapet holdes løpende orientert i forbindelse med møter i selskapet.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Resultatregnskapet for 2017 med et mindre forbruk på kr 1 637 617 samt balanseregnskapet 

med en aktiva- og passiva sum på kr 252 288 046 vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap 

for 2017. 

 

Årets mindre forbruk på kr 1 637 617 disponeres på følgende måte: 

kr 578 476 avsettes til bundet disposisjonsfond til selskapets disposisjonsfond 

kr 845 917 avsettes til bundet disposisjonsfond til bruk innenfor feiertjenesten 

kr 213 224 avsettes til bundet disposisjonsfond innenfor området 110- nødsentralen.  

 

Værøy kommune kom inn som deleier i selskapet fra og med 01.01.2018, refvedtak i sak 

17/17 i representantskapet 

 

Avholdt eget eiermøte 31. januar 2018 i tråd med felles eierstrategier i Salten. 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Selskapsform: Non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold om lov om 

interkommunale selskaper(IKS-loven). 

 

Eierandel: Hefter for gjeld i forhold til folketall(gjeld 504 000). 

 

Andre eiere: Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Saltdal, Steigen og Hamarøy, Værøy 

og Røst. 

 

Selskapets formål: I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende 

regelverk og delegering av myndighet, er formålet å: 

 



• Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, 

fysikalske og tekniske forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og 

forurensing ovenfor eierkommunene eller andre. 

• Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse etter ønske fra eierkommunene. 

• Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter ovenfor eierkommunene eller 

andre. 

 

Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er 

nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være 

oppdelt i tilstrekkelig antall underenheter ut fra virksomhetsfelt med adskilte budsjett og 

regnskap. 

 

Selskapet kan delta i andre selskap. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.  

 

Kommunens formål med eierskapet: På en kostnadsmessig god måte få utført 

tilsynsoppgaver innen helse og miljø der disse er delegert til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 

Gjennom samarbeidet med de andre eierkommunene å bidra til å fremme et bedre miljø og en 

bedre folkehelse.  

 

Indirekte eierskap: Datterselskap Labora AS(Helse- og miljøtilsyn Salten 86,3 %). 

 

Kommunens representant i representantskapet: Ordfører(Vara: varaordfører) (1 av 23 

representanter i representantskapet) 

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap gjøres tilgjengelig digitalt til 

kommunestyrets medlemmer. Daglig leder i selskapet inviteres en gang i 

kommunestyreperioden for å orientere om selskapet. Ved større endringer i selskapet eller 

selskapets drift inviteres daglig leder til å informere kommunestyret om dette.  

Formannskapet holdes løpende orientert i forbindelse med møter i selskapet.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Negativt årsresultat 65 400 dekkes inn gjennom bruk av annen egenkapital.  

For 2019 skal Sørfold betale 44,5 kr pr. innbygger(Sørfold 1979 -2,4%) totalt 88 066, dette 

gir en besparelse på 2 969kr i forhold til oppsatt økonomiplan.  

Avholdt eget eiermøte 31. januar 2018 i tråd med felles eierstrategier i Salten. 

 

Salten kommunerevisjon IKS 

Selskapsform: Non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold om lov om 

interkommunale selskaper(IKS-loven) og § 78 Revisjon i kommuneloven. 

 

Eierandel: 5 % (Egenkapitalinnskudd 50 000kr) 

 

Andre eiere: Beiarn kommune(5 %), Bodø kommune(45 %), Fauske kommune(15 %), 

Gildeskål kommune(5 %), Hamarøy kommune (5 %), Meløy kommune(10 %), Saltdal 

kommune(5 %), Steigen kommune(5 %) 

 

Virksomhetens art: Selskapet driver revisjon av kommuneforvaltningens regnskaper. 

Hovedkontoret er lokalisert til Fauske med avdelingskontor i Bodø. 

 



Kommunens formål med eierskapet: Få utført revisortjenester med god kvalitet på en 

kostnadseffektiv måte.  

 

Kommunens representant i representantskapet: Valgperioden 2015 - 2019; Gisle 

Hansen(leder kontrollutvalget) med vara (nestleder kontrollutvalget).  

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap til valgte representanter i 

representantskapet, med kopi til ordfører.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Finn Arve Moen er styremedlem og nestleder i styret.  

2. Aksjeselskaper 
Selskapene er regulert i aksjeloven, se lovdata.  

I et aksjeselskap har ingen av eierne (aksjonærene) personlig ansvar for selskapets 

forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape det 

aksjeinnskuddet som vedkommende har betalt inn til selskapet. Kreditorene kan bare gå til 

selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes 

adgang til å ta penger ut fra selskapet. 

 

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til 

sammen. Aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon som f.eks. 

bank, før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.(Altin) 

 

Nord - Salten Kraft AS 

Selskapsform: Aksjeselskap. 

 

Eierandel: Sørfold kommune eier 7,38% av den kommunale eierandelen(60 % av selskapet), 

Sørfold kommune eier 4,7 % av de samla aksjene i selskapet. 

 

Andre eiere: Kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Salten kraftsamband As, Norcem 

og mindre private aksjonærer. Nær 4600 aksjonærer med lokal tilknytning.  

 

Selskapets formål: Produksjon og handel med kraft, drift av nett, sikre nettjenester i 

forsyningsområdet og å arbeide for at prisen på nettleien kan gå ned. Arbeide for andre 

tjenester utover nettdrift til kundene i forsyningsområdet.  

 

 

Kommunens formål med eierskapet: Å utvikle selskapet til en ledende aktør innen 

kraftsektoren i Nord Salten og regionen. Å ivareta kommunens økonomiske interesser i 

selskapet.  

 

Kommunens representant generalforsamling: Ordfører med varaordfører som personlig 

vara. Kommunen foreslår(utpeker) et styremedlem som velges i selskapets generalforsamling. 



 

Annet: Kommunen har en aksjonæravtale sammen med de andre eierkommunene som binder 

oss til å utøve eierskapet i samvirke med de andre kommunene. Det er også fredningstid/ 

bestemmelser om rett til medsalg i denne avtalen. Avtalen har en varighet på 10 år. Avtalen 

var tidligere unntatt offentlighet, men dette er endret med virkning fra kommunestyremøte 

den 13. november 2014. 

 

Rapportering til politisk nivå: 

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. Ved behov ta opp aktuelle 

saker med formannskapet.  

 

Prosess pågående i forhold til valg av framtidig organisatorisk endring som følge av kravet 

om selskapsmessig skille nettvirksomhet og de andre delene av selskapet.  

Reforhandling av aksjonæravtaler jfr. Kommunestyrevedtak.  

Vurdering av fremtidig eierskap.  

Resultat 2017: 35 089 941 kr. Utbytte(70 %) 24 521 055 kr., avsatt til egenkapital 10 568 

886 kr.  

Utbytte 2017 til Sørfold kommune: 1 149 605 kr.(729 925 kr. i 2016) 

Indre Salten energi AS 

Historikk: 

Selskapet er inne i en etableringsfase etter vedtak om fusjon av SA Sørfold kraftlag og Fauske 

lysverk AS. I denne prosessen er SA Sørfold kraftlag omdannet til Sørfold kraftlag AS. Sørfold 

kommune er som resultat av denne prosessen tildelt 2 186 050 akser i Sørfold kraft AS. Dette 

eierskapet tas med inn i det nye Indre Salten energi AS med tilhørende datterselskap. Verdien 

av dette eierskapet i forhold til verdien av Fauske Lysverk AS er fastsatt i egen prosess i 

forhold til verdifastsetting/bytteforhold i fusjonsprosessen. I startfasen vil Sørfold kommune  

eie 2 173 534 (10,2881%). Sørfold kommunes eierskap til kvotekraft som SA Sørfold kraftlag 

disponerte er holdt utenfor denne prosessen og eierskapet til denne kvotekrafta disponeres fra 

1.januar 2015 av Sørfold kommune.  

 

Selskapsform: Indre Salten energi AS er et aksjeselskap organisert i en konsernmodell med 

tilhørende mor- og datterselskap.  

Indre Salten energi AS(morselskap) 

ISE fjernvarme AS  

ISE Produksjon AS(datterselskap) 

ISE Enterprise AS(datterselskap) 

ISE Nett AS(datterselskap) 

ISE Invest AS(Datterselskap) 

ISE produksjon Røyrvatn AS(33,3 %) 

Norwegian Ocean Power AS(49,54 %) 

Nevervatn kraft AS(50 % 1. kvartal 2018 heleid av ISE Produksjon) 

 

Eierandel:  

Indre Salten energi AS 1 735 277 aksjer(8,93% %) 

ISE Produksjon Røyrvatn AS 33,5 % ( Sørfold kommune, Fauske kommune og ISE AS eier 

1/3 hver slik at en sikrer offentlig eierskap for å unngå hjemfall av kraftverket).  

 

Andre eiere: Fauske kommune(39,17 %), Sisomar AS(16,83 %) og private.. 

 



Selskapets formål:  

Indre Salten energi AS skal : 

- eie selskaper som står for utbygging og vedlikeholdet av et fullverdig elektrisk 

fordelingsnett i Fauske og Sørfold(og andre kommuner) med mål å bidra til en sikker 

og rasjonell elforsyning.  

- Å eie selskaper som overfører, produserer og omsetter energi.  

- Å eie selskaper som deltar og driver innen nærliggende forretningsområder.  

- Å eie selskaper som deltar i annen virksomhet.  

Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper. 

Selskapet kan i tillegg forestå virksomhet i forbindelse med annen virksomhet.  

 

ISE Produksjon Røyrvatn AS skal drive kraftproduksjon.      

 

Kommunens formål med eierskapet: I tråd med selskapets formål. Sikre god økonomisk 

avkastning, sikre arbeidsplasser og tilgang på tjenester lokalt. Videre sikre eierskap lokalt og 

hindre hjemfall av Røyrvatn kraftanlegg. I tillegg til dette sikre innbyggerne i 

forsyningsområdet en lavest mulig nettleie.     

 

Kommunens representanter generalforsamling i ISE AS og Røyrvatn AS: Ordfører 

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap til formannskapets medlemmer i 

forbindelse med generalforsamlingen  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Årsresultat 2017: Konsernet har et negativt årsresultat på kr. 9,96 mill. Konsernets EK er pr. 

31.12.17 kr. 130,8 mill.  

ISE nett AS positivt resultat før skatt på kr. 7,09 mill. EK 31.12.17 kr. 108,5 mill.  

ISE Enterprise positivt resultat på kr. 6,05 mill. EK 31.12.17 kr. 49,4 mill.  

Ise Fjernvarme negativt resultat før skatt på kr. 25,94 mill. EK negativ 31.12.17 kr. 10,3 mill.  

Ise Produksjon AS negativt resultat før skatt på kr. 8,82 mill. EK 31.12.17 0,6 mill.  

Ise Invest AS negativt resultat før skatt på kr. 12 858. EK negativ kr. 9,8 mill. 

Utbytte 2017 kr. 0. (519 925 kr. 2016) 

ISE Røyrvatn AS: Årsresultat kr. 760 785. Utbytte kr. 450 000 

Utbytte til Sørfold kommune ISE Røyrvatn 2017: kr. 150 000 

Totalkapital 31.12.17 18 416 474, EK 48 %.  

Selskapet har solgt sine bygg på Straumen.  

 

 

Siso vekst AS 

Selskapsform: AS 

 

Eierandel: 51 % av aksjene (204 000 kr. i innskutt kapital). 

 

Andre eiere: Fauske kommune 49 % av aksjene. 

 

Virksomhetens art: Å gi varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede i Sørfold og Fauske 

kommune.  

 



Selskapet har kontor- og produksjonslokaler på Trollbukta industriområde i Sørfold 

kommune. I tillegg har selskapet ansatte utplassert i ulike bedrifter i Sørfold og Fauske.  

 

Kommunens formål med eierskapet: Bidra til å få etablert en vekstbedrift i Fauske og 

Sørfold for å gi varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede i Sørfold. 

 

Kommunens representant generalforsamling: Ordfører(Vara: varaordfører).  

 

Rapportering til politisk nivå: Formannskapet. 

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. Ved behov ta opp aktuelle 

saker med formannskapet.  

 

 

Årsresultat 2017: kr.870 670.  

Egenkapital 31.12.17: kr. 3 995 919( kr. 3 125 248 31.12.16) 

 

Fokus på utvikling av selskapet i forbindelse med større lokaler.  

Galvano TIA AS  

Selskapsform: AS(Konsern) 

Eierandel: 4,41 % (10 A-aksjer og 270 B-aksjer, 28 001 kr i innskutt kapital).  

 

Andre eiere: Fauske kommune(43,17 %), Nordland fylkeskommune(39,22 %), 

Nordlandsbanken ASA(2,63 %) samt 17 mindre eiere (andel under 2 %) 

 

Virksomhetens art:  

Vi har som overordnet målsetting å føre enkeltmennesker inn i eller tilbake til 

arbeidslivet. 

 

Vi er en av landets eldste attføringsbedrifter med et bredt spekter av tilbud med fleksible 

muligheter som tilpasses den enkelte brukers ressurser, potensiale og ambisjoner. 

 

GalvanoTia skal være ditt naturlige førstevalg. Vi skal være en trygg og forutsigbar 

samarbeidspartner for våre brukere, det offentlige og for det lokale og det regionale 

næringsliv. 

 

Med fokus på det enkelte menneskets behov for utvikling, kompetanse, arbeid og helse skal vi 

levere god attføring som er målbar og som gir resultater. 

 

Vår visjon - "et fyrtårn i samfunnet" og våre verdier ligger alltid til grunn for våre 

handlinger. 

• Respekt - for andre mennesker i alle sammenhenger 

• Pålitelighet - være en kompetent og forutsigbar samarbeidspartner 

• Engasjement - være nysgjerrig og ambisiøs 

• Dyktiggjøring - gjøre hverandre god i alle sammenhenger 

• Nytenkende - være åpen for nye utfordringer og endringer 

 



Kommunens formål med eierskapet: I erkjennelsen av at Fauske og Sørfold har et felles 

arbeidsmarked, er det viktig for Sørfold kommune at denne typen bedrift finns i vårt 

nærområde. 

 

Indirekte eierskap: Heleid datterselskap Tia AS 

 

Kommunens representant generalforsamling: Ordfører. 

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap sendes ordfører. Eierskapsmelding 

for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Årsresultat 2017: Negativt driftsresultat kr. 7 179 972 

Utbytte til Sørfold kommune 2016: 0 

Sum eiendeler 31 232 417 

ISV AS 

Selskapet har blitt brukt som eierverktøy i forbindelse med overtakelse av veksthusene/ 

Sisolfor bygget.  

Selskapsform: AS  

 

Eierandel: 107 aksjer (pålydende 1 000 kr).  

 

Andre eiere: Elkem ASA Salten verk 85 aksjer. 

 

Selskapets formål: Selskapets formål er å arbeide for økt næringsvirksomhet. Selskapet skal 

aktivt sikre og styrke eksisterende virksomheter, samt ta initiativ til sikre etableringer av nye 

lønnsomme arbeidsplasser. 

 

Kommunens formål med eierskapet: Så lenge selskapet ligger i dvale å opprettholde 

aksjekapitalen. Strategisk har det vært ønskelig å holde muligheten åpen for ny drift i ISV 

uten at en må gå ny runde med de andre eierne for å reise ny aksjekapital, dette i forståelse 

med de andre eierne.  

 

Kommunens representant i generalforsamling: Ordfører  

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap til varaordføreren i forbindelse med 

generalforsamlingen. Rapportere til formannskapet.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Generalforsamling 2018 ikke gjennomført. 

Salten Bilruter AS 

Selskapsform: AS 

 

Eierandel: 1,6 % (1790 aksjer pålydende 100kr). 

 



Andre eiere: Bodø kommune(40,8 %), Nordlandsbanken ASA(16,5 %), Saltdal 

kommune(5,7 %), Erling Sannes jr.(4,4 %), Salten Bilruter AS(4,3 % egne aksjer), Otto Koch 

AS(3,8 %), Nordea Bank Norge AS(2,4 %), Fauske kommune(2,3 %), Wilhelm Hunstad(2,0 

%), Beiarn kommune(1,4 %), Steigen kommune(1,4 %), Hamarøy kommune(1,3 %). 

 

Selskapets formål: Saltens bilruter AS har til formål å drive rutebiltrafikk og annen 

forretningsvirksomhet, samt å delta i andre selskaper av lignende art. 

 

Kommunens formål med eierskapet: Kommunen bør vurdere fremtidig eierskap(vurdere 

salg av aksjer).  

 

Kommunens representant generalforsamling: Ordfører (1 stemme) 

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap sendes ordfører. Eierskapsmelding 

for Sørfold kommune årlig til kommunestyret.  

 

Årsresultat 2017: 

Utbytte Sørfold kommune 2017: 62 650 (44 750 kr. 2016) 

:  

 

Biblioteksentralen AS 

Selskapsform: AS 

 

Eierandel: 600 kr. i innskutt aksjekapital. 

 

Andre eiere: 

 

Selskapets formål: 

 

Kommunens formål med eierskapet: 

 

Kommunens representant: 

 

Rapportering til politisk nivå: 

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Kommunekraft AS 

Selskapsform: AS 

 

Eierandel: 1000 kr. i innskutt aksjekapital  

 

Andre eiere: Andre LVK kommuner og fylkeskommuner.  

 

Selskapets formål: Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle 

tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av deltakende kommuner og fylkeskommuner til best 

mulige kommersiell betingelser. 

 

Kommunens formål med eierskapet: I tråd med selskapets formål 



 

Kommunens representant generalforsamling: Ordfører eller den ordfører gir fullmakt til.  

 

Rapportering til politisk nivå: Innkalling og årsmelding og regnskap til ordføreren.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Indre Salten opplæringskontor AS 

 

Selskapsform: AS 

 

Eierandel: 9,62 % (10 aksjer) 

 

Andre eiere: Fauske kommune(24,04 %), Saltdal kommune(14,42 %), Fauske lysverk(9,62 

%), Fauske Håndverk og Industriforening(7,69%), Finneid Sveiseverksted((4,81 %), Elkem 

Salten AS(4,81 %), Galvano AS(4,81 %), samt en del mindre bedrifter i indre Salten med 

eierskap under 4%  

 

Virksomhetens art: ISOK AS driver med opplæringskontor for lærlinger, og har sitt 

forretningskontor i Fauske kommune.  

 

Kommunens formål med eierskapet: Ivareta egne lærlinger samt bidra til gode ordninger 

for lærlinger i Indre Salten.  

 

Kommunens representant generalforsamling: Ordføreren eller den som ordføreren gir 

fullmakt til. 

 

Rapportering til politisk nivå: 

Årsmelding og regnskap til ordfører.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

Nordland Reiseliv AS / Nordnorsk reiseliv 

Selskapsform: AS 

 

Eierandel: 1 % i Nordland reiseliv,?% i Nordnorsk reiseliv AS. 

 

Andre eiere: Andre Nordnorske kommuner samt en del næringslivsorganisasjoner og 

reiselivs lag. 

 

Selskapets formål: 

 

Kommunens formål med eierskapet: 

 

Kommunens representant: Gi fullmakt til og la oss representere gjennom Hamsuns rike.  

 

Rapportering til politisk nivå: 

Årsmelding og regnskap til ordføreren.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 



 

3. Andelslag 
Selskapene er regulert i samvirkeloven, se lovdata.  

Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes 

økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, 

leverandører eller på lignende måte. Bortsett fra en normal forrentning av eventuell 

innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom 

medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene har 

personlig ansvar for foretakets forpliktelser.(Altin) 

AL Mørsvikbotn Handel 

Selskapsform: Andelslag 

 

Eierandel: Andeler for 155 000 kr(310 andeler av 500 kr.).  

 

Andre eiere: Private andelseiere. Pr 31.12.04 var det 141 andelshavere og 257 solgte andeler.  

 

Selskapets formål: A/Ls formål er å kjøpe eiendommen Vik gnr 85, Brn 17 i Sørfold 

kommune av COOP Norge, bestående av forretningslokale, lagerlokale og leilighet, samt 

tankanlegg med pumper. Kai med lagerlokaler, drivstofftank med pumpe. Inngå leieavtale av 

grunn for kai, lagerlokale og drivstofftank med pumpe, med grunneier Jan Jensen.  

 

Etter at A/L har overtatt eiendommen fra COOP Norge, skal A/L ved styre leie ut 

eiendommen til forretningsdriver som skal drive dagligvarehandel for egen regning og risiko. 

Leien skal være 3500,- pr. måned. 

Årsmøtet kan regulere leien med alminnelig flertall.  

 

Kommunens formål med eierskapet: Bidra til butikkdrift i Mørsvikbotn(se vedtak 

formannskap 02.05.02) 

 

Kommunens representant årsmøtet: Ordfører(Vara: varaordfører).  

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og årsregnskap sendes til ordfører sammen med 

innkalling til årsmøtet.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

 

4. Interkommunale samarbeider etter § 27 
kommuneloven.  

Samarbeidet er regulert i kommunelovens § 27 Interkommunale samarbeid: 

 § 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 

1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og 

en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. 

Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre 

kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår 

virksomhetens drift og organisering. 

Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd. 



2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om: 

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes, 

b. området for styrets virksomhet, 

c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, 

d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 

økonomiske forpliktelser, 

e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. 

3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp 

sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. 

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke 

til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn. 

Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. 

Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom 

eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende 

kommuner tilsier dette. 

 
Salten regionråd 
Selskapsform: Samarbeid etter § 27 i kommuneloven.  

Eierandel/økonomiske forpliktelser: Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. 

oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 

innbyggertall ved siste årsskifte. 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt. 

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Meløy, Saltdal og Steigen.  

Formål: Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 

Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Hovedmålsettingene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 

den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 

• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 

• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 

• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunenes representasjon i samarbeidet: Ordfører og opposisjonsleder har møte-, tale- 

forslags- og stemmerett. Rådmann har møte- og talerett i regionrådets møter.                                                                                                                                                                    

Kommunens representant i årsmøtet: Ordfører og opposisjonsleder. Rådmannen møter 

med tale- og møterett i møtene.  



Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap legges ut på regionrådets 

hjemmeside. 2 ganger i løpet av valgperioden arrangeres Saltenting der hele kommunestyret 

deltar.  

 

Rødøy kommune kom inn som medlem av Salten regionråd 01.10.18( jfr. 

Kommunestyrevedtak). 

Kostnader 2018 totalt(sekretariat, S. Friluftsråd, S. kultursamarbeid og Felles ansvar): kr. 

226 131 i 2018 (kr.219 651 i 2019) 

Sekretariat kostnad Sørfold 2018: 74 750. 

 

Salten friluftsråd 
Selskapsform: Underutvalg av Salten regionråd(kommunelovens §27).  

Eierandel/økonomiske forpliktelser: Fast andel samt kontingent pr. innbygger. Salten 

friluftsråd mottar i tillegg midler fra Friluftsrådenes landsforbund. En stor andel av driften er 

finansiert via prosjekter.  

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Meløy, Saltdal og Steigen. I tillegg har frivillige organisasjoner ved Forum for natur og 

friluftsliv to plasser i rådet sammen med representanter fra kommunene(1 fra hver kommune).  



Salten friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes landsforbund.  

 

Formål: Formålet med Salten Friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets betydning, 

arbeide for bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet samt å sikre og utvikle regionens 

friluftsmuligheter. Satsingsområdene er informasjon og stimuleringstiltak. Salten Friluftsråd 

driver et nettbasert friluftskart, gir ut regionale papirkart og bidrar til utgivelse av lokale 

turbøker. Friluftsrådet arbeider spesielt med tiltak rettet mot kystfriluftsliv og for mer og 

bedre uteaktivitet i skoler, skolefritidsordning (SFO) og barnehager. 

Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunenes representasjon i samarbeidet: Et medlem valgt av kommunestyret for 

valgperioden.  

Kommunens representant i årsmøtet: Ordfører og opposisjonsleder. Rådmannen møter 

med tale- og møterett i møtene. Årsmøtet i Salten friluftsråd er Salten regionråd.  

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding, regnskap og arbeidsprogram legges ut på 

regionrådets hjemmeside under fanen Salten friluftsråd.  

Rødøy kommer inn som medlem av samarbeidet fra 2019.  

Kostnad 2018 Sørfold: 47 039kr. + 9 961kr.  =57 000kr. 

 

Salten kultursamarbeid 
Selskapsform: Underutvalg av Salten regionråd(kommunelovens §27).  

Eierandel/økonomiske forpliktelser: Kontingent fastsettes av årsmøte for påfølgende år. 

Kontingenten fordeles på medlemskommunene på grunnlag av kommunenes folketall pr. 1.1. 

året før budsjettet trer i kraft. 

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Meløy, Saltdal og Steigen.  

Formål: Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 

myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: 

• at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og 

tilhørighet er bærende elementer 

• Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi 

utføre prosjektrettede fellesoppgaver. 

Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunenes representasjon i samarbeidet: Et medlem valgt av kommunestyret for 

valgperioden.  

Kommunens representant i årsmøtet: Ordfører og opposisjonsleder. Rådmannen møter 

med tale- og møterett i møtene. Salten regionråd er årsmøte for Salten kultursamarbeid.  



Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap legges ut på regionrådets 

hjemmeside under fanen Salten kultursamarbeid.  

Rødøy kommer inn som medlem av samarbeidet fra 2019.  

Kostnad 2018 Sørfold: 58 302kr. 

 

Felles ansvar i Salten 
Selskapsform: Underutvalg av Salten regionråd( samt kommunene Værøy, Røst og Rødøy) i 

forhold til felles samarbeidsavtale mellom kommunene i samarbeidet.   

Eierandel/økonomiske forpliktelser: Fast andel samt kontingent pr. innbygger.  

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Meløy, Saltdal, Steigen, Værøy, Rødøy og Røst.  

 

Formål: Se vedlagt avtale: 

 

Kostnad 2018 Sørfold: 36 079 kr.  



 



Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunens representant i årsmøtet: Ordfører og opposisjonsleder. Rådmannen møter 

med tale- og møterett i møtene. Salten regionråd er årsmøte for Salten kultursamarbeid samt 

kommunene Værøy, Rødøy og Røst.  

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap legges ut på regionrådets 

hjemmeside under fanen Salten kultursamarbeid.  

Salten kontrollutvalgsservice 
Selskapsform: Samarbeid etter § 27 i kommuneloven.  

Eierandel/økonomiske forpliktelser:  

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Meløy, Saltdal og Steigen.  

Formål: Å levere sekretariatstjenester til deltakerkommunene.  

Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunenes representasjon i samarbeidet: Styret består av en representant fra hver 

deltakerkommune. Fra Sørfold er Gisle Hansen styremedlem i perioden 2015 – 2019.  

Kommunens representant i årsmøtet: Medlem av kontrollutvalget valgt av kommunestyret 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding fremlegges som referatsak i kommunestyret.  

RKK Salten 
Selskapsform: Interkommunal virksomhet etter § 27 i kommuneloven.  

Eierandel/økonomiske forpliktelser: De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene 

etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold 

kommuner fordeler utgiftene etter innbyggertall etter følgende prosentvise fordeling: 

Beiarn(4%), Fauske(33%), Gildeskål(7%), Meløy(23%), Saltdal(16%), Steigen(9%) og 

Sørfold(7%). Regnskapet for RKK føres av Fauske kommune.  

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og 

Steigen.  

Formål:  

1. RKK’s hovedoppgave er å samordne kompetanseutvikling og stimulere til 

utviklingsarbeid der dette er hensiktsmessig i forhold til kvalitet, omfang og/eller 

økonomi.  

2. I arbeidet med kompetanseutvikling skal RKK være et bindeledd mellom de enkelte 

kommuner, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og andre 

samarbeidspartner når det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid.  

3. Samarbeidet skal legge til grunn deltakelse fra likeverdige parter og det skal være et 

supplement og en støtte til kommunens egen virksomhet.  

Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunenes representasjon i samarbeidet: Styret består av en representant fra hver 

kommune med personlig vararepresentant oppnevnt av rådmannen. I tillegg deltar 

arbeidstakerorganisasjonene med 2 medlemmer. Fylkesmannen delta med en representant 

med møte- og talerett.  



Kommunens representant i årsmøtet:  

Rapportering til politisk nivå:  

 

Interkommunalt Arkiv i Nordland(IKAN) 

Selskapsform: §27 samarbeid    

 

Eierandel: IKAN er ikke eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger Nordland 

fylkeskommune, representert ved institusjonen Arkiv i Nordland(AiN).   

 

Andre eiere:  Andre kommuner i Nordland og Nordland fylkeskommune.  

 

Virksomhetens art:  
IKAN skal arbeide i tråd med følgende formål: 

a) IKAN skal bistå medlemskommunene i å sikre at de kommunale arkivene  

ordnes, organiseres og oppbevares i medhold av lov av 4. desember 1992  

nr. 126 og Forskrift av 11. desembe 

r 1998 nr. 1193 (Arkivloven med  

forskrifter, gjeldende fra 1. januar 1999). 

b) IKAN skal gi råd og rettledning til medlemskommunene i spørsmål som  

knytter seg til informasjonsbehandling og arkivarbeid, og følge nøye med i  

den teknologiske utvikling på dette  

området. 

c) IKAN skal gi råd og rettledning til medlemskommunene i spørsmål om  

moderne arkivdanning og stå for opplæring og veiledning knyttet til  

arkivsystemer og arkivrutiner. 

d) IKAN skal være med på å utarbeide og sette i verk kommunale arkivplaner. 

e) IKAN  

skal arbeide for at medlemskommunenes eldre arkivmateriale blir  

oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. IKAN skal  

ta i mot og oppbevare eldre personregister og arkiv med  

personopplysninger, og kan etablere depotarkiv for eldre kom 

munale arkiv. 

f) IKAN skal foreta arkivundersøkelser for medlemskommunene og gi  

veiledning og informasjon til publikum, blant annet i spørsmål som gjelder  

lokalhistorie. 

g) IKAN skal gi råd til de medlemskommuner som ønsker å planlegge, bygge opp og drive 

lokalhistoriske arkiv i kommunen. 

 

Kommunens formål med eierskapet: I tråd med formålet for Arkiv i Nordland. 

 

Kommunens representant generalforsamling: Ordfører. Praksis er at vi stiller med en fra 

administrasjonen som også deltar på faglige seminar avhold i forbindelse med 

representantskapsmøtet.  

 

Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap sendes ordfører. Eierskapsmelding 

for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

 



5. Administrativt vertskommunesamarbeid 
kommunelovens § 28.  

Vertskommunesamarbeid er regulert i kommunelovens § 28 om vertskommunesamarbeid. 

Kommuneloven opererer med administrativt vertskommunesamarbeid(§28b) og 

verskommunesamarbeid med folkevalgt nemd(§28c). Vi samarbeider etter §28b – 

administrativt vertskommunesamarbeid. Samarbeidene er regulert i samarbeidsavtaler der 

styring og delegasjon er regulert.  

§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) 

at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 

selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 

der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd. 

 

 
Nye PPT Indre Salten 
Selskaps-/samarbeidsform: Administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 

§28b med Fauske som vertskommune.  

 

Eierandel/økonomiske forpliktelser: Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold kommune 

fordeler utgiftene etter innbyggertall etter følgende prosentvise fordeling:  

Tallene er hentet fra SSB befolkningsstatistikk 3. kvartal 2013 Beiarn(1 077/5,42%), 

Fauske(9 544/48,02%), Saltdal( 4 739/23,84), Steigen(2 537/12,76%) og 

Sørfold(1 980/9,96%). Denne prosentfordelingen er basert på SSB’s statistikk pr. 3. kvartal 

2013. Beregning gjøres hvert år ut fra kjente tall pr. 1. juli.  

Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan og oversender disse til 

kommunene innen medio september. Budsjett og økonomiplan er gyldige når samtlige 

kommuner har vedtatt disse.  

 

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Beiarn, Fauske, Saltdal og Steigen.  

 

Formål: Etter lov om grunnskole og videregående opplæring(Opplæringsloven)§5-6 er 

kommunene pålagt å ha en pedagogisk – psykologisk tjeneste(PPT). Ved inngåelsen av 

avtalen oppfyller kommunene lovens krav.  

Partene ønsker med samarbeidet å skape et større fagmiljø og gjennom valg av 

vertskommunemodellen få en mer effektiv styringsform. Det overordna formålet er å få bedre 

tjenester fra PPT til brukere og kommunene.  



Dersom det inngås samarbeidsavtaler med andre instanser, skal tjenesten følge de særskilte 

retningslinjene som gjelder for disse.  

PP-tjenesten er en veiledningstjeneste som skal bidra med kompetanse i barnehage, skole og 

lærebedrifter med tanke på å skape gode og stimulerende utviklings- og opplæringsmiljø 

gjennom tilpasset og inkluderende opplæringstilbud til barn, elever, lærlinger og 

lærekandidater med særlige behov.  

PPT skol også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det. PP-

tjenesten vurderer om det er behov for spesialpedagogisk hjel i barnehage eller 

spesialundervisning i grunnskole, og for voksne med rett til spesialundervisning.  

Tjenesten skal: 

• Utføres i henhold til gjeldende lov og regelverk. 

• Sikre god individuell oppfølging av barn, unge og vokse. 

• Arbeide systemrettet for å legge opplæringen til rette for de med særskilte behov. 

• Bistå opplæringsarenaene i det systemrettede arbeidet for å tilrettelegge opplæringen 

for de med særskilte behov.  

• Bidra til å sikre alle en god opplæring i et godt læringsmiljø. 

• Sikre et best mulig pedagogisk psykologisk tjenestetilbud.   

Kommunens formål med deltakelse: I tråd med formål for samarbeidet.  

Kommunenes representasjon i samarbeidet: Det etableres et administrativt faglig 

samarbeidsorgan bestående av rådmennene i samarbeidskommunene, eller de personer som en 

enkelte rådmann oppnevner. Organet er rådgivende.  

Samordna innkjøp i Salten.  
Selskaps-/samarbeidsform: Administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 

§28b med Bodø som vertskommune.  

 

Eierandel/forpliktelser:  

 

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Meløy, Saltdal og Steigen. I tilegg er Øksnes Sortland og Værøy medlemmer fra 1. april 

2015.  

 

Virksomhetens art:  

 

Kommunens formål med deltakelsen:   

 

Kommunens representasjon i samarbeidet: Øverste administrative styringsorgan for 

innkjøpssamarbeidet er» rådmannsgruppen» som består av rådmennene fra 

deltakerkommunene. Vertskommunens rådmann er «rådmannsgruppens» øverste leder.  

 

Krisesentret i Salten.  
Selskaps-/samarbeidsform:.  

 

Eierandel/forpliktelser:  

 

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 

Lurøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen og Værøy.  



 

Virksomhetens art: Drift av krisesenter. 

 

Kommunens formål med deltakelsen:   

 

Kommunens representasjon i samarbeidet:  
 

Legevaktformidling 
Selskaps-/samarbeidsform:. Vertskommunesamarbeid med Bodø kommune etter 

kommunelovens § 28. 

 

Eierandel/forpliktelser: Rådmannen i vertskommunen er budsjettansvarlig.  

Utgifter fordeles prosentvis i forhold til folketall. Pris ved oppstart er kr. 115 pr. innbygger.  

 

Andre eierkommuner/deltakerkommuner: Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, 

Steigen og Tysfjords vestside.  

 

Virksomhetens art: Legevaktformidling og drift nødnett helse.  

 

Kommunens formål med deltakelsen:  Faglig og effektiv legevaktformidling.  

 

Kommunens representasjon i samarbeidet: Rådmennene i deltakende kommuner velger 

styringsgruppe for Bodø legevakt. Styringsgruppen har 3 medlemmer. 
 

6. Stiftelser 
Stiftelser eier seg selv. I en stiftelse er styret det øverste organet. Stifterne innkalles 

vanligvis årlig til rådsmøter som blir orientert om årsmelding og som velger styret. 

Stiftelsene som her er tatt med er ment som en orientering, det er lite en kan utøve av 

eierskap i forhold til stiftelser på grunn av gjeldende lovgiving.  

Nordland nasjonalparksenter 

Selskapsform: Stiftelse 

Andre stiftere: Hattfjelldal kommune, Grane kommune, Beiarn kommune, Skjerstad 

kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Hadsel kommune, 

Sortland kommune, Lødingen kommune, Rana kommune, Fylkesmannen i Nordland, Norges 

Naturvernforbund(Nordland), Saltdal bondelag, Salten regionråd, Statskog SF, Den Norske 

Turistforening, Arran lulesamisk senter, Nordland reindriftssamers fylkeslag, Helgeland, 

Museum, Høgskolen i Bodø, Saltdal bonde og småbrukerlag  

Selskapets formål: Nordland Nasjonalparksenter skal være et informasjons- og besøkssenter 

som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, 

samt norsk og samisk kultur i Nordland. Den samlede virksomheten skal fremstå som et 

utstillingsvindu for Nordlands naturverdier og stimulere til aktivt friluftsliv."  

 

Kommunens formål med eierskapet: I vareta kommunens interesser som vertskommune for 

nasjonalpark i tråd med stiftelsens formål. 

 



Kommunens representant i rådet: Ordføreren eller den ordfører gir fullmakt til.  

 

Rapportering til politisk nivå: 

Ordfører mottar årsmelding og regnskap.  

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

KUN senter for kunnskap og likestilling(eies og drives av stiftelsen 
kvinneuniversitetet Nord) 

Selskapsform: Stiftelse 

 

Stiftelsens formål: KUN jobber for å fremme likestilling mellom kjønnene, og skal være en 

synlig og profilert aktør for likestilling mellom kjønnene i vårt geografiske virkeområde. Vi 

ønsker å bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og betydningen av kjønn, og synliggjøre de 

områder der det er relevant å knytte kjønn med øvrige diskrimineringsgrunnlag. KUN jobber 

for å fremme likestilling mellom kjønnene, og skal være en synlig og profilert aktør for 

likestilling mellom kjønnene i vårt geografiske virkeområde. Vi ønsker å bidra til utvikling av 

kunnskap om kjønn og betydningen av kjønn, og synliggjøre de områder der det er relevant å 

knytte kjønn med øvrige diskrimineringsgrunnlag. 

 

Kommunens formål med eierskapet: I tråd med stiftelsens formål. 

 

Kommunens representant: Ordføreren eller den ordføreren gir fullmakt til.  

 

Rapportering til politisk nivå: 

Ordfører mottar årsmelding og regnskap. 

Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret. 

 

 

Valnesfjord Helsesportssenter 

Selskapsform: Ideell organisasjon organisert som stiftelse 

 

Bokført innskudd: 5000 kr 

 

Selskapets formål: Stiftelsens formål er å bygge, drive og videreutvikle en helseinstitusjon 

innen spesialisert medisinsk rehabilitering. Institusjonen er landsdekkende, men har 

hovedansvar for befolkningen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 

fylkeskommuner. 

Stiftelsen skal ivareta følgende hovedoppgaver: 

2.1 Institusjonen skal gi helhetlig og tverrfaglig rehabiliteringstilbud av god kvalitet til personer 

med funksjonsnedsettelse. Habilitering-/rehabiliteringstilbudet skal være basert på respekt for 

menneskeverdet og et helhetlig menneskesyn. Arbeidsformen skal stimulere brukerens 

motivasjon, medvirkning, mestring og ansvar for sosial- og egenaktivitet. Som virkemidler 

anvendes tilpasset fysisk aktivitet, opplæring, informasjon, veiledning og andre terapiformer 

innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 



2.2 Institusjonen skal delta i utdanning, undervisning og veiledning av medisinsk-faglig og 

annet personell som arbeider i rehabiliteringsmiljøer. Institusjonen skal være 

utdanningsinstitusjon for leger under spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering. 

2.3 Institusjonen skal arbeide med utvikling, evaluering og forskning innen fagfeltet, og 

dokumentere og spre erfaringer og resultater fra sin virksomhet.  

2.4 Institusjonen skal samhandle med eksterne aktører for å sikre gode tiltakskjeder, med 

utgangspunkt i brukerens egne målsettinger og behov. 

2.5 Institusjonen skal være en kompetanseinstitusjon som skal fremme interesse og motivasjon 

for bruk av tilpasset fysisk aktivitet. Ved å arrangere kurs og konferanser skal institusjonen 

bidra til å øke kompetansen på området generelt, og inspirere og utvikle fagmiljøer. 

2.6 Institusjonen skal i sin virksomhet ha et folkehelseperspektiv, der forebyggende og 

helsefremmende aktiviteter skal være en integrert del av tilbudet.  

2.7  For å ivareta stiftelsens formål er det avgjørende at institusjonen har tilstrekkelig 

overnattingskapasitet for utleie til pasienter, pårørende, ansatte, studenter og kursdeltakere. 

 

Nordlandsmuseet.  
Sørfold kommune har en samarbeidsavtale med Nordlandsmuseet der kommunen bidrar 

med en fast årlig sum til drift. Som en gjenytelse skal Nordlandsmuseet ha en museal 

stilling med kontorsted i kommunen. Videre drifter Nordlandsmuseet museumslokalene på 

Straumen og Kjelvik husmannsplass.  

 

Stiftelsen Nordlandsmuseet er et konsolidert museum med 20 museumsanlegg i 9 kommuner i 

Salten. 

Nordlandsmuseet ble stiftet 20.12 2002 som et resultat av den statlig initierte 

konsolideringsprosessen i St.meld. nr 22 (2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, og overtok 

da museumsdriften i de 9 kommunene i Salten. 

Formål:1) Stiftelsen Nordlandsmuseet skal samle inn, bevare og forske i kulturhistoria i 

Salten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske 

miljøer av kulturhistorisk betydning. og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig 

tradisjon. Museet skal drive allsidig formidling av dette arbeidet. 

2) Stiftelsen Nordlandsmuseet skal være et kompetansesenter for museal virksomhet i 

regionen, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet 

lokalt og regionalt. Museet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på 

fylkesnivå, og delta i nasjonale og internasjonale nettverk. 


