Eierskapsmelding Sørfold kommune, vedtatt i
kommunestyret 16.april 2015.
Innledning.
Formålet med denne eierskapsmeldingen er:
 Å gi en oversikt over Sørfold kommunes eierskap i interkommunale selskaper,
aksjeselskap, andelslag og stiftelser.
 Systematisere og kvalitetssikre rutiner for politisk utøvelse av eierskapet.
 Videreføre prosessen der målet er å fremme større kunnskap og bevissthet rundt det
kommunale eierskapet og utøvelsen av dette.
Eierskapsmeldingen skal ikke omfatte eierskap som er del av kommunens finansforvaltning –
dette er delegert til rådmannen og følger gjeldende bestemmelser om finansforvaltning i
kommunene. Utøvelsen av finansforvaltningen skal rapporteres to ganger årlig til
formannskapet.
Utkast til grunnlagsdokument eierskapsmelding er utarbeidet av ordføreren og gir i all
hovedsak status over dagens situasjon. Kommunens deltakelse i det som denne meldingen
omfatter er resultat av politiske vedtak i formannskap og kommunestyre gjennom mange år.
Selv om eierskapet er resultat av politiske vedtak, vil det være viktig med økt bevissthet rundt
eierrollen som kommunen har i disse selskapene.
Eierskapsmeldingen bør videreutvikles til et strategisk politisk styringsdokument for
kommunens eierskap. I tråd med vedtak i kommunestyret skal formannskapet legge
fram en eierskapsmelding i kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2015.
Salten regionråd har i sin behandling av eierskap satt åpen plass i felles saksframlegg
for den enkelte kommunes eierskapsmelding.
I en oppdatert eierskapsmelding kan det også være ønskelig å trekke ut økonomiske nøkkeltall
fra de selskapene vi er engasjerte i.
Kommunestyret bør ta stilling til hvor ofte eierskapsmeldingen skal fremlegges for
kommunestyret. I dette utkastet er det lagt opp til at eierskapsmeldingen skal fremlegges årlig.
En annen modell er at eierskapsmeldingen legges fram for kommunestyret en gang i hver
valgperiode og årlig for formannskapet.

1. Interkommunale selskaper
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(35,56%), 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.

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.

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 tilstekkelig 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.

Salten kommunerevisjon IKS
Selskapsform: Non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold om lov om
interkommunale selskaper(IKS-loven).
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 på en
Kommunens representant i representantskapet: Valgperioden 2011 - 2015; 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.

2. Aksjeselskaper
Nord Salten Kraftlag 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.
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.

Indre Salten energi AS
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 Produksjon Røyrvatn AS(datterselskap)

ISE Produksjon AS
ISE Nett AS(datterselskap)
ISE Enterprise AS(datterselskap)
Eierandel:
Indre Salten energi AS 1 321 182 aksjer(6,8114 %)
ISE Produksjon Røyrvatn AS 33,5 %
Andre eiere: Fauske kommune, private (herunder Sisomar AS).
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: Ordfører
Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap til formannskapets medlemmer i
forbindelse med generalforsamlingen
Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret.

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.

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.

ISV AS
Selskapet har blitt brukt som eierverktøy i forbindelse med overtakelse av veksthusene/
Sisoflorbygget. Det er fattet vedtak i generalforsamling om at selskapet skal avvikles når
veksthusene er avhendet.
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: Varaordfører så lenge ordfører sitte i styret.
Rapportering til politisk nivå: Årsmelding og regnskap til varaordføreren i forbindelse med
generalforsamlingen. Rapportere til formannskapet.
Eierskapsmelding for Sørfold kommune årlig til kommunestyret.

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.

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
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. 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.

5. §. 27 samarbeider.
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.

