
1. Lund kommune fremmer sine 

interesser overfor selskapene 

gjennom generalforsamling og 

representantskap. 

2. Lund kommune skal være en 

krevende eier med klare mål for 

sitt selskap. Målet for selskapsor-

ganisering må være å oppnå kost-

nadseffektiv tjenesteproduksjon, 

bedre kvalitet på tjenester og bed-

re ansvars– og oppgavefordeling i 

kommunen. 

3. Lund kommune forventer at de 

ulike styrer på uavhengig grunn-

lag har en aktiv rolle med hensyn til 

service, kontroll, strategi og res-

surssituasjon. 

4. Kommunestyret forutsetter at 

eierrepresentantene gjennomfører 

forhåndsdrøftinger i viktige saker 

og rask tilbakemelding til eierkom-

munene. 

5. Avkastningskrav bør være lang-

siktige, forutsigbare og knyttes til 

avkastning til innskudd kapital, og 

bygges inn i eierstrategien for det 

enkelte selskap. 

Lund kommunes eierstrategi. 

Innledning 

Denne eierskapsmeldingen 

dreier seg om å gi innblikk i 

ulike bedrifter og selskaper 

der Lund kommune er eier 

eller er medlem, enten via 

innbetalt kontingent eller på 

annen måte er i et forplik-

tende samarbeid.  

Kommunens egne bygninger 

og anlegg er ikke tatt med i 

denne meldingen siden poli-

tikerne har bedt om en rap-

port fra administrasjonen 

etter anbefaling fra forvalt-

ningsrevisjonen. 

Alle tall i den meldingen er 

hentet fra selskapenes regn-

skapstall for 2015. 

Lund kommunes eierskap 

framgår av oversikten på 

side 2.  

Lyse AS har tidligere an-

slått verdien av selskapet til 

ca. 25 milliarder kr. Lund 

kommune har en eierandel i 

Lyse AS på 0,713 prosent.  

Lund kommune 

Mars 2017 

Eierskapsmelding 2016 

Innhold  

Eierstrategi 1 

Eieroppfølging 2 

Kommunens eierskap 2 

Valgnemnder 3 

Lyse Energi AS 4 

Dalane Energi IKS 5 

Øvrige selskaper 6 

Lund kommune 

skal være en 

krevende eier 

med klare mål 

for sitt 

eierskap. 

Det foreligger ikke noe over-

sikt over verdiene i alle sel-

skapene som kommunen er 

involvert i, men kommu-

nens egne anleggsmidler er 

bokført med 286 mill. kr i 

2015 mot 282 mill. kr i 2014.  

Dalane Energi IKS utarbei-

det i 2012 en verdivurdering 

av selskapet hvor denne ble 

anslått til 526 mill. kr. Lund 

kommune eier nå 13,35 pro-

sent i selskapet. 

Kommunens 
realverdier 



Noen kommuner som har utarbeidet eier-

skapsmeldinger, skiller mellom finansielt 

eierskap eller politisk/samfunnsmessig 

eierskap. 

Lund kommune har i all hovedsak lagt til 

grunn politisk eierskap i de selskapene de 

er involvert i. Selskapene generer i liten 

grad økonomisk utbytte til kommunene,  

med unntak av Dalane Energi og Lyse AS. 

Av den grunn har kommunen ikke utarbei-

det eierstrategi for hvert enkelt foretak eller 

selskap, men har en overordnet eierstrategi 

som skal utøves av kommunens representan-

ter i de ulike styrer, eller representantskap 

og generalforsamlinger. 

Ulike løsninger for kommunale eierskapsformer. 

Lund kommunes eierskap 

Eieroppfølging 

For å styrke næringsarbeide, har det i lenger 

tid vært et politisk ønske om å ansatte ny 

næringssjef. Lund næringsutvikling og kom-

munen har i 2016 ansatt næringssjef.  

Rådmann, i samarbeid med ordfører, er 

ansvarlig for å følge opp eierskapsmeldingen 

i løpet av året, samt å legge fram årlig opp-

datert utgave. 

Eierskapsmeldingen skal for øvrig undergis 

en bred politisk behandling hver ny valgpe-

riode. 

Habilitet: Forvaltningslovens § 6 fastslår at 

ingen kommunalt ansatt eller folkevalgt 

skal håndtere saker i kommunen som gjel-

der et selskap der de selv er styremedlem 

der selskapene er fullt ut offentlig eide. Det-

te innebærer at ledere og styremedlemmer i 

selskaper ikke kan delta nær kommunestyre 

behandler saker hvor selskapet de er invol-

vert i, er part. 

Kommunestyret skal som kommunens 

øverste myndighet behandle saker av stor 

prinsipiell og/eller strategisk betydning. 

Kommunestyret behandler også saker som 

i henhold til vedtektene, avtaler eller sel-

skapslovgivning skal inngå i kommunesty-

rets myndighetsområde. 

Det er kommunestyret som er beslutnings-

organ ved etablering av aksjeselskap (AS), 

herunder ved kjøp og salg av aksjer. Kom-

munestyre skal tilsvarende fatte vedtak 

vedrørende deltakelse i interkommunalt 

samarbeid, vertskommunesamarbeid og 

andre juridisk eierorgan. 

Ordføreren har i dag oppgave å arbeide 

med næringssaker og han er også en sentral 

aktør i forhold til å være kommunens 

næringstalsmann i kraft av sin politiske 

stilling. Det er derfor naturlig at det er ord-

føreren som har ansvar for at eierrepresen-

tantene får tilstrekkelig opplæring i forhold 

til eierstrategi og eierstyring.  

”Eierskaps-

meldingen skal 

undergis en bred 

politisk 

behandling hver 

ny valgperiode.” 
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AKSJESELSKAP (AS)  

Selskap Eierandel 

Lyse AS 0,713 % 

Uninor  11,5 % 

Lund Utleiebolig 51,0 % 

Magma Geopark 10,4 % 

Lund Næringsutvikling 40,0 % 

INTERKOMMUNAL SELSKAP (IKS) 

Selskap Eierandel 

Dalane Energi 13,35 % 

IRS Miljø 13,3 % 

Rogaland Revisjon 3,0 % 

Interkommunal Arkiv 2,2 % 

INTERKOMMUNAL SAMARBEID 
Dalane Folkemuseum 

Opplæringskontoret i Dalane 

Dalane barnevern 

Rogaland Kontrollutvalgssekreteriat 

ANDRE SELSKAP Eierandel 
Hammeren barnehage SA 50 % 

KLP-Pensjonsforsikring  

Lister Bedriftshelsetjeneste SA  

Dalane Friluftsråd  

Vinterlandbruksskulen  

Region Stavanger BA  

NorDan-hallen SA  



 

Lund kommunes valgnemnd 

Lund kommunes valgnemnd for innværende valgperiode 

består av en representant for alle partier som er representert 

i kommunestyret (6 personer). Leder er Marianne Øverland 

(AP). Denne valgnemndas oppgave er å foreslå medlemmer 

til ulike kommunale råd og utvalg, medlemmer til styreverv 

i selskaper hvor kommunen iflg. vedtektene har rett til sty-

reverv og innstille kandidater fra Lund kommune til selska-

per som har egne valgnemnder.  

Selskapene Lund kommune er medeier i, genererer i liten 

grad økonomisk utbytte til kommunen med unntak av Da-

lane Energi IKS og Lyse AS. Disse selskapene bidrar i stor 

grad til å styrke kommunens tjenestetilbud ved utbetaling 

av utbytte og tilbakebetaling av egenkapital. 

Valgnemndas leder opplyser at kandidatene til styreverv og/

eller representantskap plukkes ut fra skikkethet uavhengig 

av politisk tilhørighet eller yrkesmessig bakgrunn. 

Kommunestyre har i sak 31/13 vedtatt at formannskapet 

skal utpeke kommunens representanter til styret i Lyse AS 

og Dalane Energi IKS som spilles inn til selskapenes valg-

nemnder. Likeens skal det i interkommunale selskap med 

representantskap velges minst ett medlem blant formann-

skapets medlemmer. 

Utvelgelsen av styremedlemmene til Lyse AS og Dalane 

Energi skjer slik i disse to selskapene. Faktaopplysningene 

er hentet fra årsmeldingene. 

Lyse AS 

Styret består av 8 medlemmer hvorav 6 utpekes av selska-

pets aksjonærer og 2 av og blant de ansatte. (Sitat fra sty-

rets melding til eierne): 

”Styrets sammensetning og kompetanse vurderes av valgkomite-

en. Målet er å få mangfold i styret i forhold til geografisk tilhø-

righet, kjønn, industriell forståelse og faglig bakgrunn. I tillegg 

tilstrebes kontinuitet i styret. I henhold til Lyses eierstrategi 

skal styret som kollegium ha erfaring og kompetanse innen føl-

gende områder: 

 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og 

utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om 

konkurrerende virksomheter. 

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, 

organisering, historie, forretningsområder, strategi m.v. 

 Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, 

økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring 

og tekniske fag. 

 Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning, erfa-

ring fra styrearbeid, ledelseserfaring og kompetanse knyt-

tet til organisasjonsmessig endringsprosesser. 

Styremedlemmene vurderes med hensyn til habilitet og uavheng-

ighet, noe som for eksempel utelukker at personer hos kont-

raktsmotparter eller personer med næringsinteresser i bransjen 

blir styremedlemmer. Selskapets aktuelle utfordringer skal 

vurderes ved sammensetning av styret. 

Generalforsamlingen velger valgnemnd for 2 år om gangen.   

Dalane Energi IKS 

Styret består av 7 medlemmer hvorav 2 velges av og blant 

de ansatte. Eigersund kommune har rett på 2 medlemmer, 

mens de øvrige eierkommunene har 1 hver. 

Etter forslag fra selskapets valgnemnd (valgt av represen-

tantskapet) velges styre med vara- medlemmer av repre-

sentantskapet. I denne valgperioden er alle medlemmer i 

styret (blant eierne) valgt etter forslag fra kommunene selv 

og etter sine eierandeler. Det er 2 kvinner og 5 menn i sty-

ret. Som kjent har eierne vedtatt at selskapet skal omdan-

nes til AS fra og med 01.01.17l  

 

 

Mens styremedlemmene i Lyse AS skal velges ut fra klare 

strategier som er nedfelt i selskapets eierstyring og sel-

skapsledelse, finner en lite omtalt om dette hos Dalane 

Energi. Det er da opp til kommunestyrene selv å fremme 

kandidater som har den nødvendige erfaring og kompetan-

se til å sitte i dette styre.  

I tillegg skal formannskapet 

utpeke kommunens represen-

tanter til Lyse AS og Dalane 

Energi.  

Valgnemnder  
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ANDRE SELSKAP Eierandel 
Hammeren barnehage SA 50 % 

KLP-Pensjonsforsikring  

Lister Bedriftshelsetjeneste SA  

Dalane Friluftsråd  

Vinterlandbruksskulen  

Region Stavanger BA  

NorDan-hallen SA  

”Formannskapet 

forslår kommunens 

representant m/ 

vararepresentanter 

til styret i Lyse, 

Dalane energi, 

Uninor og IRS IKS 

som spilles inn til 

selskapenes 

valgnemnder” 



Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene 

energi, infrastruktur og telekommunikasjon.  

Innen fornybar og regulerbar energi er Lyse en nasjonal ak-

tør, og konsernet er nasjonalt ledene på fiberbredbånd. I 

tillegg er Lyse medeier i en betydelig nordisk LNG-

virksomhet (flytende naturgass).  

Lyse har regionalt bygget ut landets mest varierte og komp-

lette infrastruktur for strøm, bio– og naturgass, fjernvarme 

og fiberbredbånd. God tilgjengelighet og høy 

leveringssikkerhet prioriteres.  

Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-

Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et lang-

siktig industrielt eierskap og har forventninger 

til selskapet som samfunnsbygger med et regio-

nalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønn-

somhet.   

Lund kommune har en eierandel på 0,713 %. De 

største eierne er Stavanger kommune (43,7 %) 

og Sandnes kommune (19,5 %). Lund kommune 

har 7194 aksjer av totalt 1 008 983 aksjer. Aksje-

nes pålydende er 1 000 kroner.  

Konsernet endret navn fra Lyse Energi AS til Lyse AS. 

Samtidig endrer kundeserviceselskapet, som tidligere het 

Lyse AS, navn til Lyse Dialog AS.  

Lyse forplikter seg til å bidra med 30 millioner kroner til 

forskning ved Universitetet i Stavanger over de neste åtte 

årene.  

Utrulling av nye automatiske målere starter. I løpet av de 

neste fire årene skal 140 000 nye strømmålere installeres i 

regionen. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om 

strømbruk og priser, samt legge til rette for nyttige tilleggs-

tjenester.  

Lyse og energikonsernet Istad i Molde inngår avtale om fi-

berutbygging, og etablerer fiberselskapet Istad Fiber AS 

som felleskontrollert virksomhet.  

Utbygging av nytt kraftverk i Lysebotn pågår for fullt, og 

prosjektet er på kost og tid.  

 

Eierne i Lyse konsernet uttrykker forventninger til konser-

nets risikospredning slik:  

 

”Lyse skal i henhold til formål skape verdier for kundene, 

eiere og samfunnet. Eierkommunene forventer at selskapet 

skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som kan 

karakteriseres som moderat. Lyse skal således ikke foreta dis-

posisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet ikke kan 

imøtekomme aksjonærenes forventinger til utbyttenivå. Lyse 

skal heller ikke foreta disposisjoner som reduserer selskapets 

evne til å ivareta en tilfredsstillende forsyningssikkerhet eller 

selskapets posisjon og ansvar i den regionale utviklingen”.  

 

Styret vil forslå at det for regnskapsåret 2015 deles ut et 

ordinært utbytte fra Lyse AS på 416 kroner per aksje, to-

talt 420 millioner kroner. Styret foreslår videre at det over-

føres 263 millioner kroner til annen egenkapital i Lyse AS. 

 

Lund kommune er ikke representert i styret.  

I Lyse AS’s bedriftsforsamling møter Olav 

Hafstad som medlem og Ann Sissel Haukland 

som varamedlem. 

 

 

 

  

Lyse AS 
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Lyse tror at 

resultatutviklingen 

nær vil doble 

utbytte til 

aksjonærene fram 

mot år 2020 i 

forhold til dagens 

nivå. 

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 5,888 mrd. 6,102 mrd.  

Års- resultat: 708 mill.   2,204 mrd. 

Egenkapital: 6,412 mrd. 6,027mrd. 

   

Mål: Årlig avkastning bør være lik  

 alternativ plassering i bank. 



Året 2015 ble preget av endringer. Endringen med størst 

konsekvens for bransjen er lovendringen om selskapsmessig 

og funksjonelt skille. For Dalane energi betyr dette at virk-

somheten blir delt opp. Den kommersielle aktiviteten skilles 

fra monopolvirksomhet. Som en konsekvens av dette blir 

selskapet omdannet fra et interkommunalt selskap (IKS) til 

et aksjeselskap (AS). Omdanningen forventes å bli ferdigstilt 

i løpet av 2016. 

 

Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene 

Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Selskapet ble etab-

lert i 1978 og skiftet navn til Dalane energi 1 januar 2000. 

Selskapets virksomhet består i hovedsak av distribusjon, 

produksjon og omsetning av elektrisks kraft i Dalane-

regionen.  

 

Eier- fordelingen er slik blant Dalane-kommunene.  

 

* Eigersund: 61,31 %  

* Sokndal: 13,67 %  

* Lund: 13,35 %  

* Bjerkreim: 11,67 % 

 

Selskapet har i 2015 jobbet videre med mandatet fra repre-

sentantskapet til å se på framtidig selskapsstruktur. End-

ringene innebærer å etablere en konsernstruktur med sel-

skapsmessig skille for nett, kraft og omsetningsvirksomhet. 

Dalane energis virksomhet er i dag konsentrert om følgende 

virksomhetsområder:  

 

* Overførings- og fordelingsnett  

* Kraftproduksjon  

* Kraftomsetning  

* Fiber/breiband  

 

Nett og produksjon er de virksomhetsområdene som tradi-

sjonelt har vært dominerende, både økonomisk og operativt/

driftsmessig, og gitt de viktigste bidragene til selskapets 

resultater. 

 

Det er foreslått av styret at årets overskudd disponeres som 

følger: 

Morselskap: 

Avsatt til / overført fra annen egenkapital, kroner 1 179 

523 

Ordinært utbytte til eierne, kroner 9 302 330 

 

Konsern: 

Avsatt til / overført fra annen egenkapital kroner 1 122 265 

Ordinært utbytte til eierne kroner 9 302 330 

 

Selskapet ledes av et styre som har 7 medlemmer. Per 11. 

mai 2015 ble representantskapet endret fra 21 til 17 med-

lemmer, med følgende fordeling: 

 

* Egersund 8 medlemmer 

* Sokndal 3 medlemmer 

* Lund 3 medlemmer 

* Bjerkreim 3 medlemmer 

Olav Hafstad, Hogne Skjerpe 

og Sigbjørn Andreas Hofsmo 

sitter i representantskapet, 

mens Ann Sissel Haukland, 

John- Arvid Eik og Marit Li-

land Øverland er vararepresen-

tanter. 

I styret sitter Magnhild Eia som styremedlem sammen 

med Marianne Øverland som vara.  

Dalane Energi IKS 
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Inngangen til 2016 blir 

med fokus på det nye 

selskapet. Målet er å 

skape større verdier for 

eiere og samfunnet 

men samtidig også 

sikre Dalane energi 

som en sikker og trygg 

kompetansebedrift.  

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 225,4 mill. 221,2 mill. 

Års- resultat: 8,1 mill. 22,4 mill. 

Egenkapital: 227,6 mill.  228,7 mill.     

   

Mål: Årlig avkastning bør være lik  

 alternativ plassering i bank. 



KLPs hovedmål er å være Norges ledende leverandør av 

pensjon til offentlig sektor. KLPs viktigste oppgave er å 

utbetale riktig pensjon til rett tid, og å forvalte pensjons-

midlene til forsikringstakerne på en god og sikker måte. Av-

kastningen på pensjonskapitalen skal være konkurransedyk-

tig, servicen skal være god og driften effektiv med lave kost-

nader.  

Det er kundene med offentlig tjenestepensjon i KLP som 

eier selskapet. Den gjensidige selskapsmodellen er økono-

misk rasjonell og bidrar til at all verdiskapning tilfaller disse 

kundene.  

I 2015 oppnådde selskapet et godt resultat som gir rom til 

overskuddsdisponering til kundene og styrking av selska-

pets soliditet. Den bokførte avkastningen er 3,6 % mot 4,3 

% i 2014. Den garanterte avkastningen var på 2,9 %. 

Årsresultatet på MNOK 4,454 er i sin helhet overført til 

egenkapital, samt netto innbetalt egenkapitaltilskudd på 

MNOK 1,249 

Lund kommune har ikke representanter i KLPs styre.  

KLP  
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Økonomiske nøkkeltall og 
mål*:  

 2015 2014 

Omsetning: 58,302 mill. 91,321 mill. 

Totalresultat: 4,454 mill. 863 mill. 

Egenkapital: 23,260 mill. 17,558 mill. 

   

Mål: Konkurransedyktige pensjons- 

 premier over tid.  

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 51,086mill. 51,083 mill. 

Års- resultat: -1,100 mill. 1,200 mill.  

Egenkapital: 5,493 mill. 6,592 mill. 

   

Mål: Tilrettelagte arbeidsplasser skal 

 etableres også i Lund kommune 

Uninor AS ble etablert 20.12.1990 og registrert i foretaksre-

gisteret 07.07.1991 under navnet Dalane Produkter AS. 

Selskapet er registrert som et konsern med et eget heleid 

datterselskap; Arbeidskompetanse og Service AS (AKS AS). 

Uninor AS er samlokalisert i Eigersund kommune med AKS 

i tillegg til avdelinger i Sokndal og Bjerkreim. Hovedkonto-

ret er på Hovland i Eigersund kommune. Uninor AS driver 

virksomhet i både egne og leide lokaler. Selskapet er et att-

føringsselskap som sammen med datterselskapet sørger for 

opplæring, arbeidspraksis og kvalifisering av personer med 

sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller tilrettelagte 

arbeidsplasser innen egen virksomhet. 

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke 

forekommer diskriminering eller trakassering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne.  

Egenkapitalen er i 2015 redusert med års- resultatet på1,1 

millioner. 

 Framtidsutsikter:   Uninor AS er inne i en pågående om-

stilling der 2016 vil bli preget av pågående nedbemanning 

og kostnadskutt. Markedet i visse segmenter der Uninor 

AS har produksjon er også vanskelige. Med nedbemanning 

og kostnadskutt så arbeides det for å gjøre Uninor AS rus-

tet for å møte utfordringer på kort og lang sikt. 

Medlem i styret for AKS datterselskap til Uninor er Ann 

Sissel Haukland. 

 

Lund utleiebolig AS 

Selskapets virksomhet er utleie av hus, leiligheter og hybler, og er lokalisert 

i Lund Næringsutvikling AS.  

Selskapet er et null- foretak og skal tilby utleieboliger til ungdom og andre 

som trenger det. Styrets oppgave er å lede virksomheten slik at egenkapital 

opprettholdes.  

Årets resultat på kroner 99.784 er i sin helhet overført til egenkapital. 

Ann Sissel Haukland sitter som styremedlem. 

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 0,618 mill. 0,626 mill. 

Årsresultat: 100 000 kr 90 519 kr 

Egenkapital: 1,031 mill. 0,931 mill. 

Mål: Til enhver tid ha tilgjengelige 

 leiligheter til disposisjon forut- 

 satt en sunn økonomi. 

Uninor AS  



Lister Bedriftshelsetjeneste SA er et selskap der virksomhe-

ten omfatter forebyggende helsearbeid. Selskapet er lokali-

sert i Flekkefjord kommune. 

Lister BHT er en godkjent fellesordning som har cirka 140 

medlemsbedrifter med ca 6300 ansatte. Tjenesten er av «non

-profit» type. Den eies av medlemsbedriftene og administ-

reres av ett styre med representanter fra enkelte av bedrif-

tene.  

Hovedsatsningsområdet er Helse-, Miljø- og Sikkerhetsar-

beidet i bedriftene. Visjon er å være «ditt knutepunkt i 

HMS- arbeidet» og jobber ut fra verdiene Nær – Raus – 

Solid. Dette betyr at det setter høye krav til det arbeidet 

som blir utført. 

Overskuddet på kroner 65.460 er i sin helhet overført til 

egenkapitalen. 

Lund kommune har ikke representanter i Lister BHT sitt 

styre. 
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Lister Bedriftshelsetjeneste SA 

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 6,993 mill. 6,795 mill. 

Års- resultat: 0,065 mill. 0,070 mill. 

Egenkapital: 1,249 mill. 1,184 mill. 

   

Mål: Bistå kommunen slik at sykefra- 

 været reduseres med minst 1%. 

Magma Geopark AS                      

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 2,737 mill. 2,177 mill. 

Års- resultat: -0,256 mill. -0,355 mill. 

Egenkapital: 1,702 mill. 1,958 mill. 

   

Mål: Øke turismen til kommunen samt 

 få selskapets økonomi i balanse. 

Magma Geopark AS er et selskap som arbeider med tilrette-

legging for næringsutvikling i Dalane og Flekkefjord med 

vekt på geologi og geologi i kombinasjon med reiseliv.  

 Den unike geologien består blant annet av Europas største 

forekomst av bergarten anortositt, også kalt Månestein.  

Den blir kalt månestein fordi bergarten også dekker det 

meste av overflaten på månen.  

På grunn av den spesielle geologien i Magma Geopark har 

man et spesielt landskap og kulturarv som Geoparken 

ønsker å utvikle som destinasjon og et område for opple-

velse.  

Ved beskrivelse av geologiske forekomster, merkinger og 

tilrettelegging for at besøkende skal oppleve geologiske 

forekomster i naturen, er målet at selskapet skal bidra til 

næringsutvikling og verdiskapning i hele regionen.  

Underskuddet på kroner 256.026 er ført mot egenkapital 

og redusert denne tilsvarende. 

Lund kommune er representert med Bodil Heskestad som 

vararepresentant i styret. 

IRS IKS (Interkommunalt renovasjonsselskap)  

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 46,236 mill. 43,076 mill. 

Års- resultat: 1,415 mill. 0,835 mill. 

Egenkapital: 13,399 mill. 9,854 mill. 

   

Mål: Samle inn husholdningsavfall og 

 slam på en hygienisk betryggende 

 måte til lavest mulig kostnad. 

Selskapet som ligger i Flekkefjord kommune, ble opprettet i 

1980 for å ta i mot og behandle avfall fra kommunene Flek-

kefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.  

Med stort hell er det i hver kommune også opprettet miljø- 

stasjoner (faste eller mobile) der innbyggerne kan bli kvitt 

restavfall rimelig. 

Selskapet har ansvaret for overvåking og etterdrift av tre 

nedlagte deponier, Erikstemmen, Motland og Viraksvei-

en. Erikstemmen Avfalsanlegg komposterer matavfall og 

slam, avvanner septik og omlaster avfall. Anleggenes ut-

slipp rapporteres til forurensingsmyndighetene.  

 

Egenkapitalen er økt med 3,545 MNOK fordelt på 1,415 

MNOK som er årets resultat og 2,130 MNOK overført fra 

avsetning / bruk av fond. 

Lund kommene er representert i Representantskapet med 

Olav Hafstad og Marit Liland Øverland. Ann Sissel 

Haukland og John-Arvid Eik er vararepresentanter. Ing-

er Rasmussen sitter som styremedlem fra 2016. 



Selskapet som har kontorer i Stavanger, eies av 16 kommu-

ner i Sør-Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og er et 

redskap for demokratisk innsyn og kontroll. RV leverer 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, 

rådgiving og annen relatert tjenesteyting. 

Lund kommune har ikke konkurranseutsatt revisjonstje-

nesten. Kontrollen som selskapet yter er kvalitetsmessig 

svært bra og timeprisen er konkurransedyktig. Resultatet 

for 2015 ble et underskudd på 1,052 millioner. Styret i Ro-

galand Revisjon IKS er godt fornøyd med driften med 

unntak av at pensjonsbelastning svinger for mye og er 

svært uforutsigbart. Bortsett fra de store svingningene i 

pensjonsforpliktelsene anser styret de ”underliggende” 

driftsforholdene som meget gode, ordrereserven er god, 

samt stabil bemanning. 

Underskuddet på 1,052 millioner er ført mot fri egenkapi-

tal.  

Tor Inge Moi sitter som medlem i styret, samt Bodil Hes-

kestad som varamedlem. 
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Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 20,883 mill. 19,555 mill. 

Års- resultat: -1,052 mill. -3,154 mill. 

Egenkapital: 5,196 mill. 6,247 mill. 

   

Mål: Påse at kommunen til enhver tid 

 har en forsvarlig økonomisk  

 internkontroll.  

Rogaland Revisjon IKS       

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 0,702 mill. 0,723 mill. 

Års- resultat: -18 141 kr 37 532 kr  

Egenkapital: 0,785 mill. 0,802 mill. 

   

Mål: Tilby grundere gode fasiliteter  

 og medvirke aktiv til at det 

 skapes nye arbeidsplasser. 

legge for bolig- og næringstomter i Lund kommune. 

 

Selskapet skal innenfor rammen av bedriftsøkonomiske 

prinsipper lokalt legge til rette for at høyt utdannet ung-

dom kan utføre sin profesjon på hjemstedet og bidra til at 

lokalt næringsliv får tilstekkelig tilgang til slik kompetan-

se.  

Underskuddet på kroner 18.141 er overført til egenkapital 

og redusert dette med tilsvarende beløp. 

Tre av styremedlemsplassene skal utgjøres av ordfører i 

Lund kommune (Olav Hafstad), rådmann i Lund kommu-

ne (Ståle Kongsvik) og en representant utpekt av Lund 

kommune. Det skal i tillegg velges en vararepresentant for 

Lund kommune.  

Lund Næringshage AS ble stiftet i 2007, og ble i 2013 slått 

sammen med Lund Næringsforening med navnet Lund 

Næringsutvikling AS. 

Formålet er å legge forholdene best mulig til rette for eksis-

terende og ny næringsvirksomhet, samt bidra til å tilrette-

Interkommunal Arkiv IKA         

Lund Næringsutvikling AS     

Økonomiske nøkkeltall og mål:  

 2015 2014 

Omsetning: 6,124 mill. 5,538 mill. 

Års- resultat: 0,778 mill.  -0,138 mill. 

Egenkapital: 4,891 mill. 4,113 mill. 

   

Mål: Tilrettelegge og oppbevare  

 kommunens arkiv på en forsvar- 

 lig måte.  

kommunale samarbeidsordninger. De arbeider med doku-

mentbehandling og oppbevaring av arkivmateriale, og er 

et rådgivingsorgan for deltakerne. IKA er i tillegg depot 

for eldre og avslutta kommunale arkiv.  

I 2014 ble det bestemt at Stavanger byarkiv, Statsarkivet i 

Stavanger og IKA skulle flytte til nytt bygg på Ulland-

haug. Etter planen skal dette bygget stå ferdig medio 2017. 

Årsresultatet er i sin helhet overført til egenkapital. 

Lund kommune er representert med Ordfører Olav 

Hafstad og Varaordfører Ann Sissel Haukland. 

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er et interkommu-

nalt selskap heleid av 24 Rogalandskommuner og fem inter-



Stiftelsen Dalane Folkemuseum er en selvstendig vitenskap-

lig institusjon hvis formål er å dokumentere den lokale så 

vel som den generelle kulturhistorie. Dokumentasjonen skjer 

gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling. Mu-

seet skal arbeide med og gjøre kjent materiale om liv, virk-

somhet og historie i Dalane- regionen fram til nåtiden, do-

kumentere den lokale så vel som den generelle kulturhisto-

rie.  

Overskuddet er i sin helhet overført til egenkapitalen. 

Lund kommune er representert i styret som leder med 

Borgny Eik, samt varamedlem Nils Heskestad. 

Dalane vitensenter er nå blitt en del av folkemuseet.  
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Dalane Folkemuseum      

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 8,875 mill 8,692 mill 

Års- resultat: 0,715 mill -0,127 mill 

Egenkapital: 8,426 mill 7,711 mill 

Opplæringskontoret i Dalane SA   

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 1,353mill. 1,904 mill. 

Års- resultat: 0,039 mill. 0,123 mill. 

Egenkapital: 1,054 mill. 1,015 mill. 

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter 

g kommuner som i fellesskap har påtatt seg opplæringsan-

svar i samarbeid med yrkesopplæringsnemda, skoleverket og 

lærlingen, etter lov om fagopplæring i arbeidslivet.  

Opplæringskontoret er godkjent for 13 fagområder. I tillegg 

har man hatt egne avtaler med bedrifter i 4 fag utenom 

disse. Dette er fag der det ikke oppfylles krav om minimum 

3 bedrifter i samme fag for å oppnå godkjenning i faget.  

Det er et mål å stadig forbedre og styrke tjenestetilbudet 

ved Opplæringskontoret i Dalane for våre medlemsbedrif-

ter.  

Ved inngangen til 2015 hadde Lund kommune 7 lærlinger.  

Årsresultatet er i sin helhet overført til egenkapitalen. 

Lund kommune har ingen representanter i styret. 

 

Hammeren Barnehage SA   

Hammeren Barnehage SA er et andelslag som har til formål 

å drive barnehage. Foretaket kommer inn under stiftelseslo-

ven og samvirkeloven. 

Noe av det viktigste styret har arbeidet med dette året er å 

prøve å få kjøpe nabotomten til barnehagen med tanke på 

å bygge en topp moderne og fremtidsrettet 5– års- avde-

ling. Det  har vært fremgang på dette feltet men er ikke 

kommet i mål med forhandlingene.  

Styret gjorde i budsjettsammenheng vedtak om at Barne-

hagen skulle bli lærebedrift og ta inn lærlinger fra høsten 

2016.  

Overskuddet går i sin helhet til egenkapitalen og øker den-

ne med 1,106 millioner. 

Lund kommune er i årsmøte til Hammeren Barnehagen SA 

representert med Olav Hafstad og Ann Sissel Haukland. 

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 23,616 mill 23,454 mill 

Års- resultat: 1,106 mill 1,817 mill 

Egenkapital: 3,900 mill 2,724 mill.  

 

Dalane barnevern    

Med i samarbeidet er Lund, Sokndal og Eigersund. Ord-

ningen har så langt fungert etter sin hensikt.  

Netto driftsutgifter pr innbygger til barnevern var i 2015 

kr 1.788. Gjennomsnittett for kommunene i Rogaland var 

1.749 kroner og for landet utenom Oslo 1.827 kroner.  

Det er en tendens i  hele Norge at utgiftene til barnevernet 

er sterkt økende. 

Økonomiske nøkkeltall:   

 2015 2014 

Budsjett for Lund kommune 8,2 mill. 6,3 mill. 

Forbruk for Lund kommune 5,8 mill. 8,5 mill. 

Regionalt barnevernssamarbeid i Dalane ble etablert i 2012 

for å styrke kvaliteten på det barnefaglige arbeidet gjennom 

et mer robust fagmiljø og sikre habilitet og rettsikkerhet for 

de barna og foreldre barnevernet kommer i kontakt med. 



Lund kommune har sagt opp 8 av 25 timer pr uke i hallen 

dette året. 

Dette har medført 130.000 mindre tilskudd i 2015. For å 

kompensere dette har styret prøvd å øke de generelle leie- 

satsene. Det har delvis funger men må nok prisreguleres 

også kommende år. Lund kommunes leiepris er høyere enn 

generelle leiepriser pga leieprisen er delvis leie og delvis 

støtte. 2015 har vært et forholdsvis rolig år for NorDan 

Hallen SA. Alle prosjektene rundt vedlikehold og renove-

ring av hallen har blitt fullført. 

Underskuddet på kroner 149.122 er overført til egenkapital 

og redusert dette tilsvarende. I styret sitter Tatiana Ras-

mussen som styremedlem sammen med vararepresentant 

Siw Karin Utheim. 
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NorDan hallen SA    

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 0,776 mill. 0,814 mill. 

Års- resultat: -0,149 mill.  0,040 mill.  

Egenkapital: 1,846 mill. 1,995 mill.  

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat     

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 3,214 mill. 3,053 mill. 

Års- resultat: 0,309 mill. 0,612 mill. 

Egenkapital: 1,324 mill.  1,521 mill. 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt 

samarbeid i koml. § 27. Sekretariatets oppgave er å være 

kommunenes kontrollutvalg sin administrasjon. I tillegg 

forholder sekretariatet seg til revisjonen i kommunene.  

Det er kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, 

Rennesøy og Strand som eier samarbeidet. Det er eierne 

som har representanter i styre.  Hovedansvarlig overfor 

det enkelte kontrollutvalg har vært videreført der daglig 

leder har hatt hovedansvaret for Lund kommune. 

Egenkapitalens endringer skyldes endringer i disposisjons-

fond,  udisponert resultat, renter på innskutt kapital, pen-

sjonsfond, pensjonsfond premieavvik samt kapitalkonto.  

Dalane Friluftsråd     

Dalane Friluftsråd er et interkommunalt samarbeids-

organ mellom alle Dalane-kommunene. Friluftsrådets 

virksomhet finansieres gjennom kontingent fra med-

lemskommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftsrå-

denes Landsforbund og Rogaland fylkeskommune. I tillegg 

søker friluftsrådet prosjektmidler fra ulike tilskudds ord-

ninger.  

DF har vært sterkt involvert i forbindelse med restaure-

ringsarbeidet i Bringedal.Bringedalshytta ble ”re- åpnet” i 

september 2014. Servicebygg og solcelleanlegg ble ferdig i 

2016. Veien inn i området er utbedret opp til hytta. Sti til 

Konstali og Skopollen er rydda og merka. 

Magne Leirflåt sitter som medlem  i Dalane Friluftsråd 

mens Bodil Heskestad er varamedlem. 

Økonomiske nøkkeltall*:  

 2015 2014 

Omsetning: 3,594 mill. 4,058 mill. 

Års- resultat: 0,00 mill. 0,529 mill. 

Egenkapital: 3,668 mill. 3,611 mill. 

Vinterlandbruksskulen    

Stiftelsen Vinterlandbruksskulen på Jæren fører vidare eit 

interkommunalt samarbeid om landbruksopplæring som 

starta i 1911.  

Dei er ein sjøleigande stiftelse med kontorstad og undervi-

sing lagt til Øksnevad videregående skole i Klepp kommune. 

Enkelte år vil skulen tilby undervising i Dalane. Skulen til-

byr 1-årig agronomkurs der læreplanane i programområde 

VG3 Landbruk, utdanningsprogram for naturbruk, er lagt 

til grunn.  

Styret vil framleis arbeide aktivt for å halde oppe eit ut-

danningstilbod som i størst mogleg grad er tilpassa beho-

vet hos dei som vil skaffe seg meir kompetanse med sikte 

på ei framtid i landbruket.  

Årsresultatet er i sin helhet overført til egenkapital. 

Lund kommune stiller med Sigbjørn Andreas Hofsmo som 

medlem i styret, mens Jostein Østrem er varamedlem.  

 

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 3,508 mill. 3,695 mill. 

Års- resultat: 0,056 mill. 0,376 mill.  

Egenkapital: 3,235 mill. 1,099 mill.  
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Region Stavanger BA     

Økonomiske nøkkeltall:  

 2015 2014 

Omsetning: 15,479 mill 15,463 mill 

Års- resultat: 0,097 mill 0,818 mill 

Egenkapital: 2,726 mill 2,629 mill 

Region Stavanger er et felles salgs og markedsføringsorgan 

for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner 

som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger-

regionen.  

Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av 

krefter og interesser arbeide for å gi medlemmene og regio-

nen raskere vekst og bedret lønnsomhet. 

Årsresultatet er i sin helhet overført til egenkapitalen og 

styrket den tilsvarende. 

Lund kommune har ingen representanter i styret. 

 


