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AKSJESELSKAP 

Et aksjeselskap kan eies av kommunen alene, sammen med andre kommuner og 
fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter.  
 
Det er lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13.juni 1997 nr. 44 som regulerer 
aksjeselskaper.  
 
I et aksjeselskap har alle eiere begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske 
forpliktelser.  
 
Aksjeselskapers øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen, 
utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. Gjennom vedtekter, instrukser og andre 
generalforsamlingsvedtak kan eierne fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og 
daglig leder.  
 
Det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og en daglig leder. 
Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål, 
selskapsvedtektene og eventuelle instrukser fra eier, og innenfor rammen av lovverket. 
Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder 
skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt. 
 
Rana kommune er aksjonær i følgende aksjeselskaper: 
 
 
DRIV KARRIERE AS 
Koksverksgata 1, 
8622 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Jens-Petter Bakjord 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  919 864 168 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 12.12.1968 
Aksjekapital: 2 466 000 
Rana kommunes eierandel: 54,55 % 
Rammer: Vedtektene 
Revisor: Bdo AS 
Nettadresse: https://drivkarriere.no/     

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44
https://drivkarriere.no/
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Selskapets formål:  
Vi gir mennesker økte muligheter for å stå i arbeid eller aktivitet. Gjennom forretningsmessig 
virksomhet med produksjon og salg å gi yrkeshemmede tilbud om arbeidstrening med sikte 
på et yrkesvalg. I en viss utstrekning gi tilbud om sysselsetting over lengre tid til 
yrkeshemmede som har mindre muligheter til å få arbeid i det ordinære arbeidsliv. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
At selskapet skal drive et tilbud som tiltaksarrangør for arbeidsmarkedsopplæringskurs og 
arbeidsrettede tiltak for NAV i tjenesteområdene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy. 
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Kommunen er representert med en representant med personlig vara til generalforsamlingen 
(Kommunestyre - sak 149/19).  
 
 Representant  Vara 
 Gerd Helen Jakobsen, AP     Nina Veronica Mikkelborg, FRP    
 
Styret 

Styreleder: Hans -Petter Skjæran 
Styremedlem: Pål Stian Sjåvik 
Styremedlem: Tone Helen Jakobsen 
Styremedlem: Rigmor Nygård Hansen 
Styremedlem: Hilde Lillerødvann 
Varamedlem: Stian Eilertsen 
Varamedlem: Tone Lill Solhaug Rognan 
Varamedlem: Kirsti Johanne Johansen 
Observatør: Mona Iversen 

 
    
Aksjonærer 

Rana kommune 54,54 % 
Nordland fylkeskommune 37,51 % 
Alstadhaug kommune   3,04 % 
Sparebank 1 Helgeland   2,10 % 
Andre    2,81 % 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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HELGELAND REISELIV AS (VISIT HELGELAND AS) 
c/o Rådhuset,  
8770 Træna 
 
Daglig leder: Torbjørn Tråslett 
 
Selskapsinformasjon 
 

 
Organisasjonsnummer:  997 877 047 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 20.11.2011  
Aksjekapital: 895 500 
Rana kommunes eierandel: 11,2 % (1 000 aksjer)  
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 
Nettadresse: https://visithelgeland.com/no/ 

 
 
Selskapets formål:  
Utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape 
merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommunes mål som eier i Visit Helgeland er å støtte et interkommunalt samarbeid om 
utvikling av Helgeland som et bærekraftig og foretrukket reisemål. Kommunen ønsker å 
bidra til at Helgeland får en sterk og innovativ reiselivsorganisasjon som kan markedsføre 
området, bygge nettverk, kompetanse og infrastruktur, og være oppdatert på utviklingen 
innen reiseliv.  
 
Selskapet er et ideelt aksjeselskap der et eventuelt overskudd fra selskapets drift skal 
benyttes til selskapets formål. 
 
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Kommunen er representert med en representant med personlig vara til generalforsamlingen  
(Kommunestyre sak 119/19). 
 
 Representant  Vara 
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H 
 
 

https://visithelgeland.com/no/
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 Styret 
Styreleder: Svein Arne Brygfjeld 
Styremedlem: Sverre Haakon Løvold Strand (nestleder) 
Styremedlem: Gry Johansen 
Styremedlem: John Arne Warholm 
Styremedlem: Nina Elisabeth Rødahl Friis 
Styremedlem: Rita Johanne Johansen 
Styremedlem: Lotte Christine Nygård-Forsmo 
Varamedlem: Sivert Olaisen 
Varamedlem: Moa Maria Björnson 
Varamedlem: Eva Ann Andersen 

 
    
Aksjonærer 
Helgeland Reiseliv eies av 18 kommuner på Helgeland. Rana kommune eier 11,2 prosent av 
aksjene (1000 aksjer).  
 
Eiere: Træna kommune, Vevelstad kommune, Vega kommune, Rødøy kommune, Dønna 
kommune, Hattfjelldal kommune, Grane kommune, Bindal kommune, Herøy kommune, 
Nesna kommune, Lurøy kommune, Sømnakommune, Leirfjord kommune, Hemnes 
kommune, Alstahaug kommune Brønnøy kommune, Vefsn kommune, Rana kommune. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
HELGELAND INVEST AS  
K2 Søndre gate 3,  
8624 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Håkon Stanghelle 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  939 150 234 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: Registrert 08.10.1985. Stiftet i 2011 som resultat av 

fusjon mellom ROI invest AS og Helgeland vekst AS. 
Aksjekapital: 53 001 442 
Rana kommunes eierandel: 8,56 % (6 875 000 aksjer) 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 
Nettadresse: https://www.helgelandinvest.no/ 

 

https://www.helgelandinvest.no/
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Selskapets formål:  
Investere i foretak, fortrinnsvis i Helgelandsregionen, samt bidra med relaterte tjenester i 
denne forbindelse.  
 
Mål med kommunens eierskap: 
Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap. Kommunens mål med eierskapet er 
at selskapet bidrar til økt verdiskapning i regionen gjennom sin eierskapsforvaltning, og 
dermed økonomisk vekst. 
 
For øvrig er kommunens mål forretningsmessig. Kommunen skal være en langsiktig eier i 
selskapet med mål om konkurransemessig avkastning basert på forretningsmessig drift. 
 
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Kommunen er representert med en representant med personlig vara til generalforsamlingen 
(Kommunestyre sak 123/19). 
 
 Representant  Vara 
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H   
 
 
 Styret 

Styreleder: Olav Trygve Gjørtz 
Nestleder: Henrik Schüssler 
Styremedlem: Asgeir Solheim 
Styremedlem: Lisbeth Flågeng 
Styremedlem: Øivind Vedal Grøttheim 

 
    
Aksjonærer 
Selskapet har 37 aksjonærer. 

Gjelsten Holding AS (Oslo) 83,50 % 
Rana kommune (Rana)   8,56 % 
Nordland fylkeskommune   3,11 % 
Gjensidige forsikring AS   1,84 % 
Boreal Sjø AS   0,92, % 
Andre   2,22 % 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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HELGELAND INDUSTRIUTVIKLING AS  
Olav Vs gate 1,  
0161 Oslo 
 
Selskapsinformasjon 
 

Organisasjonsnummer:  826 335 912 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Registrert i foretaksregisteret 30.09.21. 
Aksjekapital: 27 318 545 
Rana kommunes eierandel: 8,56 %  
Styrende dokument: Selskapets vedtekter 
Revisor: Blom & Fossan AS 

 
Fisjonert selskap fra Helgeland invest AS (vedtatt i generalforsmaling 14.06.21). Kommunen 
fikk ved fisjonen utdelt like mange aksjer i Helgeland Invest AS som kommunen hadde aksjer 
i Helgeland Invest AS ved fisjonstidspunktet. 
 
Selskapets formål:  
Selskapets virksomhet skal være å eie, drive og utvikle fast eiendom, samt å drive slik annen 
virksomhet som vil ha naturlig tilknytning til de angitte hovedvirksomheter herunder å 
investere i andre selskap og foretak. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Kommunens mål med eierskapet er at selskapet bidrar til økt verdiskapning og økonomisk 
vekst i regionen gjennom sin eierskapsforvaltning. For øvrig er kommunens mål 
forretningsmessig. Kommunen skal være en langsiktig eier i selskapet med mål om 
konkurransemessig avkastning basert på forretningsmessig drift. 
 
Styret 
 

Styreleder: William Wardman Wittusen 
Styremedlem: Karl Otto Eidem 
Styremedlem: Erik Evjen 

    
Aksjonærer 
 

Asset Buyout Partners AS 83,8% 
Rana kommune (Rana)  8,56 % 
Nordland Fylkeskommune 3,11% 
Gjensidige forsikring ASA 1,84% 
Øvrige aksjonærer: 2,69 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HELGELANDSKRAFT AS 
Industrivegen 7, 
8657 Mosjøen 
 
Daglig leder: Eivind Mikalsen 
 
Selskapsinformasjon 
 
 

  
Organisasjonsnummer:  917 206 813 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 11.05.2016 
Aksjekapital: 300 384 000 
Rana kommunes eierandel: 26,85 % (80 640 aksjer) 
Styrende dokument: Selskapets vedtekter, eierskapsstrategi (sak 62/17) 
Revisor: Ernst  & Young AS 
Nettadresse: https://www.helgelandkraft.no/ 

 
 
Selskapets formål:  
Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. 
Selskapet selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Selskapets mål er å være 
en aktiv verdiskaper gjennom bedret forsyningssikkerhet og økt verdiskapning på Helgeland.  
 
Helgeland Kraft AS ble omdannet til konsern 20. juni 2018. De tre virksomhetsområdene; 
nett, vannkraft og strøm er omdannet til heleide datterselskaper. 
 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 62/17. 
 
«Kommunestyret slutter seg til Rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for 
Helgeland Kraft AS, med unntak av det som omhandler omsetningsbegrensningen. Gjeldende 
omsetningsbegrensning videreføres.» 
 
Kommunens mål med eierskapet fremgår av denne felles eierstrategien pkt. 2.1: 
 

Kommunenes eierskap til Helgeland Kraft AS er historisk betinget. For 
Eierkommunene er det viktig å ha et langsiktig perspektiv på eierskapet i Selskapet, 
og samtidig videreføre de lange historiske linjene med lokal forankring og 
verdiskapning. Historisk har Selskapets vekst vært drevet av et ønske om å gi alle 

https://www.helgelandkraft.no/
http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=303&documentTypeId=MI
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Helgelands innbyggere stabil og god kraftforsyning, og det vil også være et av 
formålene i framtiden. 
 
Et langsiktig perspektiv på eierskapet innebærer et ønske om å bevare eksisterende 
verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på kompetansen i Selskapet og ressurser 
innen Selskapets kjernevirksomhet. Med kjernevirksomhet menes drift og utbygging 
av kraftproduksjon og kraftnett, samt kraftsalg.  
 
Selv om Eierkommunene har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap må dette ikke 
være til hinder for at eierne legger til rette for at Selskapets ulike virksomhetsområder 
tilpasses endrede rammebetingelser fra markedene, internasjonal utvikling og statlig 
regulering. Rådmannsgruppen mener på denne bakgrunnen at formålet med 
eierskapet må tilpasses de forskjellige virksomhetsområdene, og en omdanning til 
konsern legger til rette for en dynamisk vurdering av eierskapet tilpasset nye 
rammebetingelser. Særlig innenfor nettvirksomheten forventes større strukturelle 
endringer i tiden framover. Blant annet de nye kravene i energiloven om 
selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper er uttrykk for et ønske fra 
sentrale myndigheter om færre nettselskaper, og lovgiver har på ulike måter lagt til 
rette for - og stimulert til sammenslåinger i større enheter. Utviklingen i Nordland de 
siste årene går også i retning av færre enheter innenfor distribusjonsvirksomheten. 
Rådmannsgruppen ser en videreføring av omsetningsbegrensningen i dagens 
vedtekter i en konsernmodell som uhensiktsmessig for at Selskapet skal kunne delta i 
sammenslåingsprosesser.  
 
Eierkommunene er opptatt av at Selskapet har en viktig samfunnsrolle samt en 
tydelig lokal forankring. I samfunnsrollen vektlegger eierne viktigheten av vannkraft 
som en evigvarende og klimavennlig energiressurs, at det offentlige eier kritisk 
infrastruktur for å sikre forsyningssikkerhet i regionen og at det finnes stedbunden 
kapital i regionen. 
 
Eierkommunene har et sammenfallende forretningsmessig mål med eierskapet i 
Selskapet, hvilket innebærer klare krav til avkastning på investert kapital som 
reflekterer den risiko Selskapets virksomhet representerer. Eieransvar innebærer en 
forpliktelse til oppfølging av eierskapet og dette dokumentet gir uttrykk for 
Eierkommunenes forventninger til Selskapet og retningslinjer for god og konstruktiv 
dialog mellom Selskapet og Eierkommunene. 

 
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Rana kommune er representert med en representant med vara (Kommunestyre sak 114/19). 
 
 Representant  Vara  
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H   
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 Styret 

Styreleder: Tom Edvard Eilertsen 
Nestleder: Sonja Djønne  
Styremedlem: Andre Møller  
Styremedlem: Bjørn Snorre Laksforsmo 
Styremedlem: Inger- Gunn Sande 
Styremedlem: Anne Elisabeth Kvien 
Styremedlem: Alf -Tore Albrigtsen 
Styremedlem: Knut Gullesen 
Varamedlem: Siw Moxness 
Varamedlem: Lars-Andreas Østvik 
Varamedlem: Ida Magdalena Strømvoll Jensen 

 
    
Aksjonærer 
Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland. Rana kommune er største eier. 
 

Rana kommune 26,8 % 
Vefsn kommune 18,3 % 
Alstadhaug kommune 10,1 % 
Brønnøy kommune   9,6 % 
Hemnes kommune   7,0 % 
Nesna kommune   4,6 % 
Dønna kommune   4,4 % 
Herøy kommune   3,8 % 
Sømna kommune   3,2 % 
Leirfjord kommune   3,2 % 
Vega kommune   2,8 % 
Grane kommune   2,5 % 
Hattfjelldal kommune   2,5 % 
Vevelstad kommune   1,2, % 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KINOALLIANSEN AS 
Torggata 100, 
2317 Hamar 
 
Daglig leder: Espen Jørgensen 
 
Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  917 630 518 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 20.09.2016. 
Aksjekapital: 125 000 
Rana kommunes eierandel: 4 % (1 aksje) 
Styrende dokument: Vedtektene (sak/arkiv: 2016/3237-1) 
Revisor: Myrdahl og Sveen AS 

 
Selskapets formål:  
Å forhandle og inngå avtaler innen salg, markedsføring, filmleie, serviceavtaler 
kinoteknikk, kioskdrift, billettsystemer og andre forretningsområder knyttet til kinodrift 
på vegne av kinoledere i selskaper og kommuner som driver kinodrift eller lignende 
virksomhet og er medeiere i KINOALLIANSEN AS, samt alt i forbindelse hermed.  
 
Mål med kommunens eierskap: 
Kino Alliansen (KA) er en forretningsallianse for kinobedrifter. Kommunens mål med 
eierskapet er at selskapet skal fremforhandle best mulige avtaler og betingelser for 
eierne, herunder Rana kommune. 
 
 Styret 

Styreleder: Espen Jørgensen 
Nestleder: Geir Hammerø 
Styremedlem: Haakon Drage 
Styremedlem: Unni Heimdal 
Varamedlem: Kristin Kildal 

 
Aksjonærer 
Selskapet har 27 eiere der alle er likeverdige aksjonærer med 1 aksje hver: 
 
Fram Kino AS (Bodø), Brygga Kino AS (Tønsberg), Egersund kommunale kino, Elverum 
Kino, Kino Førde, Gjøvik Kino, Hamar Kino KF, Karmøy kommunale Kino AS, Kongsberg 
Kino KF, Kongsvinger kommunale kino, Bølgen Kino (Larvik), Lillehammer Kino, Lørenskog 
Kino, Rana kommunale kino, Molde Kino AS, Mosjøen kino, Namsos kommunale Kino, 
Notodden Kino, Oppdal kino, Filmsenteret Charlie (Porsgrunn), Sogndal Kino, Steinkjer 
kommunale kino, Stord kommunale kino, Ullensaker kino, Voss kommunale kino, Harstad 
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Kino, Årnes kino 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KOMMUNEKRAFT AS 
Akersgata 30, 
0158 Oslo 
 
Kommunekraft AS sekretariat er lagt til advokatfirmaet Lund & Co DA. 
Kontaktperson: Caroline Lund 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  866 818 452 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 28.04.1993 
Aksjekapital: 320 000 
Rana kommunes eierandel: 0,31 % (1 aksje) 
Styrende dokument: Vedtekter  
Revisor: Pkf revisjon AS 
Nettadresse: https://kommunekraft.no/  

 
 
Selskapets formål:  
Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive annen 
virksomhet tilknyttet slik formidling. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Målet med Rana kommunes eierskap er at selskapet skal formidle kraft på vegne av 
kommunen i markedet til best mulig kommersielle betingelser for kommunen.  
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Kommunen er representert med en representant med personlig vara på 
generalforsamlingen (Kommunestyre sak 115/19). 
 
 Representant  Vara (personlig) 
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H 
 
 Styret 

Styreleder: Kjell - Idar Juvik 
Styremedlem: Stian Brekkvassmo 
Styremedlem: Anne Kristin Førde 
Styremedlem: Kari Anita Furunes 

https://kommunekraft.no/om-kommunekraft/vedtekter
https://kommunekraft.no/
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Styremedlem: Sigrid Brattabø Handegard 
Varamedlem: Steinar Bergsland 
Varamedlem: Noralv Distad 
Varamedlem: Anita Håkegård Pedersen 

 
    
Aksjonærer 
Kommunekraft er eid av 126 kommuner, 7 fylkeskommuner og LVK. LVK har 187 aksjer og 
øvrige eiere en aksje hver.  Lenke med oversikt over aksjonærer. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS 
Campus Helgeland 
Torggata 1B 
8622 MO I RANA 
 
Daglig leder: Monica Paulsen 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  984 660 189 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 01.07.2002 
Aksjekapital: 10 397 000 
Rana kommunes eierandel: 4,8 % 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: BDO AS 
Nettadresse: https://www.kph.no/  

 
 
Selskapets formål:  
Bidra til vekst på Helgeland ved å jobbe med kompetanse, nettverk, innovasjon og 
inkubasjon, samt tidligfase-investeringer. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Kommunens mål med selskapet er sammenfallende med selskapets mål. Rana kommune 
skal være en langsiktig eier med mål om at selskapet på best mulig måte skal arbeide for 
vekst og innovasjon på Helgeland 
 
 
 

https://kommunekraft.no/om-kommunekraft/aksjonaerkommuner
https://www.kph.no/
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Generalforsamlinger og årsmøter 
Kommunen er representert med en representant med personlig vara (Kommunestyre sak 
117/19). 
 
 Representant  Vara (personlig) 
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H    
  
Styret 

Styreleder: Jens Kristian Rønning 
Nestleder: Elise Husum 
Styremedlem: Jack Arild Ødegård 
Styremedlem: Bjørn Arne Skogstad 
Styremedlem: Anette Skog Lillevik 
Styremedlem: Inger-Gunn Sande 
Varamedlem: Jan Ivan Gabor 
Varamedlem: Ann Karin Krogli 

 
    
 
Aksjonærer 

Siva selskapet for industrivekst SF 28,69 % 
Nordland fylkeskommune 19,39 % 
Mo industripark AS 11,77 % 
Helgeland invest AS 10,08 % 
Rana utvikling AS   5,93 % 
Rana kommune    4,81 % 
Sparebank 1 Helgeland   3,11 % 
Øvrige aksjonærer med eierandel under 2 % (16 stk.) 
https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/-/kunnskapsparken-
helgeland-as/984660189  

 16,22 % 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/-/kunnskapsparken-helgeland-as/984660189
https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/-/kunnskapsparken-helgeland-as/984660189


17

MOMENT RANA AS  
Skoginspektør Nilsens vei 2D,  
8622 Mo i Rana 
Tidligere navn: Museumsgården AS 
 
Kontaktperson: Per Gunnar Hjorthen 
 
Selskapsinformasjon 
 

Organisasjonsnummer:  931 292 560 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 12.09.1960. 
Aksjekapital: 324 000 
Rana kommunes eierandel: 91,67 % (22 aksjer) 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 

 
Selskapets formål:  
Utleie av fast eiendom. Selskapet kan også delta i andre selskaper eller virksomhetsområder. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Moment Rana AS het tidligere Musemsgården AS. Kommunens mål med selskapet er utleie 
og utvikling av sin eiendom for å utvikle Momentbygget og området rundt for å skape best 
mulig tilbud innenfor kultur og opplevelser i byen.  
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Rana kommune er representert med en representant med vara (Kommunestyre sak 126/19). 
 
 Representant  Vara (personlig) 
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H 
 
Styret 
Styret består i dag av to politisk valgte representanter for Rana kommune, en representant 
for Rana historielag, og to «uavhengige».  
 
 Kommunens representanter  Vara 
 Mari Præsteng, H  Lars Frøysa, AP    
 Johnny Ronesen, INP    Lena K. Aas, SP 
 
 

Styreleder: Per Gunnar Hjorthen 
Styremedlem: Kåre Andreas Hanssen 
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Styremedlem: Charlotte Nordbakken 
Styremedlem: Mari Presteng 
Styremedlem: Johnny Ronesen 
Varamedlem: Lars Yngve Frøysa 
Varamedlem: Lene Katrin Aas 

 
 
Aksjonærer 

Rana kommune 91,67 % 
Rana historielag   8,33 % 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NORDLAND TEATER AS 
Rådhusalleen 6, 
8622 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Are Nakling 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  930 743 437 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 18.06.1981 
Aksjekapital: 250 000 
Rana kommunes eierandel: 40 % 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 
Nettadresse: https://www.nordlandteater.no/  

 
 
Selskapets formål:  
Drive teatervirksomhet i Nordland. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommunes mål med med eierskapet er at selskapet skal drive teatervirksomhet i 
regionen og tilby et best mulig kulturtilbud til innbyggerne.  
 
 
 
 

https://www.nordlandteater.no/
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Styret 
Styret til Nordland teater består av 7 medlemmer, hvorav kommunestyret foreslår to 
medlemmer. Representanter (Kommunestyrets sak 152/19): 
 
Nils Notler (AP) og Christine S. Antonsen (H). 
Vararepresentant: John Erik Andersen (SV) 
 

Styreleder: Magne Pettersen Gleinar 
Nestleder: Nils Notler 
Styremedlem: Christine Bjørg Schybaj Antonsen 
Styremedlem: Anne Vikjord 
Styremedlem: Jonny Edvardsen 
Styremedlem: Sissel Brean 
Styremedlem: Herlof Øverdal 
Varamedlem. Stein Elvestad 
Varamedlem. Siv Sara 
Varamedlem. John Erik Andersen 
Varamedlem. Tina Ditlefsen 

 
Aksjonærer 

Nordland fylkeskommune 60 % 
Rana kommune 40 % 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RANA UTVIKLING AS 
Torggata 1 B. 
8622 Mo i Rana 
  
Daglig leder: Ole Kolstad 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  946 130 354 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 28.10.1987 
Aksjekapital: 1 200 000 
Rana kommunes eierandel: 60,58 % 
Styrende dokument: Vedtektene 
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Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 
Nettadresse: https://ru.no/  

 
 
Selskapets formål:  
Fremme næringsutvikling i Rana ved å være initierende og koordinerende organ for 
næringsfremmende tiltak i kommunen. Selskapet skal ha som oppgave å bidra til etablering 
av nye arbeidsplasser og sikring av eksisterende arbeidsplasser innenfor privat og offentlig 
virksomhet, herunder å forestå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med 
næringsutvikling. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommunes mål med selskapet er sammenfallende med selskapets vedtektsfestede 
formål.  
 
Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å 
forbedre rammevilkårene for næringsdrivende. Rana kommune har en vekstvisjon, som 
innebefatter at Mo i Rana skal være en motor for regional vekst og utvikling, og at dette skal 
oppfylles gjennom nyetablering og tilflytting til Helgeland. Den sikreste veien til vekst er flere 
arbeidsplasser. 
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Rana kommune er representert med en representant med vara (Kommunestyre sak 121/19). 
 
Representant  Vara 
 Ordfører Geir Waage, AP    Varaordfører Anita Sollie, H   
 
 
 Styret 

Styreleder: Arve Ulriksen 
Nestleder: Torill Valla 
Styremedlem: Stig Erik Fossum 
Styremedlem: Kitt Elsa Grønningsæter 
Styremedlem: Jan Erik Furunes 

 
 Aksjonærer 

Rana kommune 60,58 % 
Helgeland Invest AS 16,67 % 
Mo industripark AS 13,75 % 
Sparebank 1 Helgeland AS  1,25 % 
Øvrige aksjonærer med 
eierandeler under 1 % 

 7,75 % 

https://ru.no/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
STAKOBYGGET AS 
Rådhusplassen, 
8622 MO I RANA 
 
Daglig leder: Steinar Henriksen 
 
Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  931 846 787 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 04.02.1982 
Aksjekapital: 100 000 
Rana kommunes eierandel: 100 % 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 

 
Selskapets formål:  
Selskapets formål er bygging, drift og utleie av bygningsmassen Campus Helgeland til Rana 
kommune.  
 
Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommunes mål med selskapet er utleie av lokaler til Rana kommune, samt høyere 
institusjoner for høyere utdanning.   
 
Styret 

Styreleder: Sverre Åsmund Selfors 
Styremedlem: Karsten Egil Holgersen 
Styremedlem: Ronny Vassvik 

 
Aksjonærer 

Rana kommune 100 % 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS  
 
Daglig leder: Biret Ravdna Leammuid 
 
Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  999 203 698 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 09.09.2012 
Aksjekapital: 100 000 
Rana kommunes eierandel: 15% 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS 
Nettadresse: https://asteatere.no/  

 
 
Selskapets formål:  
Åarjelsaemien Teatere skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk 
språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet. Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet 
med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området 
i Norge. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommunes mål med med eierskapet er samenfallende med selskapets, nemlig at 
selskapet skal fremme og utvikle sørsamisk scenekunst og være et teater for hele det 
sørsamiske området i Norge.  
 
Generalforsamlinger og årsmøter 
Generalforsamlingen velger styret i teateret, og behandler andre saker som i henhold til 
aksjelovens bestemmelser hører under generalforsamlingen. Rana kommune eier 15% av 
aksjene i teateret, og skal være representert med en representant med vara. 
 
Rana kommune er representert med en representant med vara (Kommunestyre sak 151/19). 
 
 Representant  Vara 
 Jarl Stian Johansson, H    Fransica H. Kappfjell, AP   
 
 
Styret 

Styreleder: Svein Ole Jorma Granefjell 
Styremedlem: Eirin Moseng Edvardsen 
Styremedlem: Widar Aakre 
Varamedlem: Anita Lill Sollie 

https://asteatere.no/
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Varamedlem: Beate Kristin Skogsholm 
Varamedlem: Marja Lisa Thomasson 

 
Aksjonærer 

Samediggi / Sametinget 55 % 
Nordland fylkeskommune 30 % 
Rana kommune 15,0% 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SJONFJELLET VINDPARK HOLDING AS 
Nytorget 1 
8622 MO I RANA 
 
 
Selskapsinformasjon 
Rana kommune ervervet Freyr Battery AS, som ledd av sammenslåing mellom Freyr og 
Alussa Energy Corporaton ble vindkraftvirksomheten skilt ut til Sjonfjellet Vindpark 
Holding AS. Rana kommune fikk dermed utdelt aksjer i Sjonfjellet Vindpark Holding AS 
på bakgrunn av sin eierandel i Freyr Battery AS.  
 

Organisasjonsnummer:  827 355 682 
Selskapsform: Aksjeselskap 
Stiftelsesdato: 28.01.2021 
Rana kommunes eierandel: 2,94% 
Styrende dokument: Selskapets vedtekter 
Revisor: Online Regnskap AS 

 
Selskapets formål:  
Å utvikle, produsere og investere i fornybar energi produsert av vindkraft. 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommune har ikke aktivt investert i selskapet, men fikk aksjer utdelt som følge av 
sammenslåingen av Freyr og Alussa Energy Corporation.  
 
Kommunen må foreta et valg om kommunen ønsker å selge seg ut av selskapet eller om 
kommunen har et mål med å fortsette eierskapet.   
 
Styret 

Styreleder: Ove Magne Kallestad  
Styremedlem: Tore Ivar Slettemoen 
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Styremedlem: Odd Lorentz Strøm 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FREYR BATTERY SA 
 
Chief Executive Officer: Tom Einar Jensen 
 
Selskapsinformasjon 
Rana kommune ervervet Freyr Battery AS som etter hvert ble registrert på NOTC, som 
er en markedsplass for handel med aksjer som ikke registrert på børs. Etter 5.07.2021 
ble Freyr slått sammen med Alussa Energy Corporaton og dette ble deretter selskapet 
Freyr Battery SA. Rana kommune fikk da utdelt aksjer både i Freyr Battery SA og i 
Sjonfjellet Vindkraft Holding.  
 
Freyr Battery SA er børsregistrert på New York Stock Exchange (“NYSE”) og er registrert i 
Luxembourg.  
 
SA (“société anonyme”) er en Luxemburgs selskapsform som tilsvarer det norske 
allmennaksjeselskap. 
 

 
Selskapsform: SA  
Antall aksjer i selskapet: 1 193 586 
Nettadresse: https://www.freyrbattery.com/ 

 
Selskapets formål:  
“FREYR offers a clean Nordic solution to the rapidly growing global demand for high-
density and cost-competitive battery cells for stationary energy storage (ESS), electric 
mobility, and marine applications. 
 
We are targeting the production of environmentally friendly battery cells through a 
business model intended to maximize long-term value creation and unlock sustainable, 
superior returns to our stakeholders.1” 
 
 
 

 
1 https://www.freyrbattery.com/about 
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Mål med kommunens eierskap: 
Rana kommune investerte Freyr Battery gjennom kommunestyrets sak 41/20 
12.05.2020. 
 
Rana kommunes mål med eierskapet i Freyr Battery SA er å være en langsiktig eier i 
selskapet med mål om fremtidig avkastning på sine aksjer og utbytteutbetalinger når 
selskapet oppnår lønnsomhet.  
 
Styret 

Styreleder: Torstein Dale Sjøtveit 
Styremedlem: German Cura 
Styremedlem: Olaug Svarva 
Styremedlem: Daniel Barcelo 
Styremedlem: Monica Tiuba 
Styremedlem: Mimi Berdal 
Styremedlem: Jeremy Bezdek 
Styremedlem: Peter Matrai 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)2 

Et interkommunalt selskap kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre 
interkommunale selskaper. Det er lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29. 
januar 1999 nr. 6 som regulerer denne organisasjonsformen. 
 
Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.  
 
Eierne skal opprette en skriftlig selskapsavtale. Hver enkelt deltakerkommune eller skal ha 
minst en representant i representantskapet. Det enkelte kommunestyre har instruksjonsrett 
overfor sine medlemmer i representantskapet. 
 
Deltakerkommunene utøver eierstyring gjennom sine valgte medlemmer i 
representantskapet. Representantskapet velger styret. 
 

 
2 KS – Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll s. 8 
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Representantskapet som eierorgan utøver kontroll over styret på flere måter ved å 
bestemme sammensetningen på styret, instruere styret og omgjøre beslutninger og 
selskapsavtalen kan fastslå at nærmere angitte saker må godkjennes i representantskapet 
 
Forvaltningen av selskapet ligger imidlertid hos styret og daglig leder. Med «forvaltningen av 
selskapet» menes at styret skal lede selskapets virksomhet i vid forstand, herunder at styret 
har ansvaret for at de verdier deltakerne har lagt i selskapet anvendes i samsvaret med 
formålet. Styret skal ha minst tre medlemmer, og omfattes av kravet om balansert 
kjønnsrepresentasjon. 
 
Rana kommune er deltager i ett IKS: 
 

HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS 
 
Daglig leder: Knut Roar Hatlen 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  971140496 
Selskapsform: Interkommunalt selskap 
Stiftelsesdato: 04.05.1994 
Rana kommunes eierandel: 47,6% 
Styrende dokument: Selskapsavtalen av 26.04.2019 
Revisor: KPMG AS 
Nettadresse: https://haf.no/  

 
 
Selskapets formål:  
HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal til enhver 
tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling.  
 
Formålet til selskapet er:  
 

1. Å drive avfallsbehandling i eierkommunene.   
2. Å stå for innsamling og transport av de avfallstyper som egner seg for 

interkommunalt samarbeid etter nærmere avtale med kommunene.  Det er forutsatt 
allmenn tvungen renovasjon i alle eierkommunene.   

https://haf.no/
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3. Å stå for gjenvinning og sortering av resirkulerbare avfallsprodukter og distribusjon 
og salg av slike produkter.   

4. Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i avfallsspørsmål og bidra til 
løsning av slike.    

5. I den utstrekning selskapet har kapasitet kan det selge tjenester til andre. Avtale om 
salg av tjenester i henhold til dette punkt skal godkjennes av representantskapet. 
Representant skapet kan delegere slik myndighet til styret.    

 
 
Mål med kommunens eierskap: 
Sikre renovasjon og avfallsbehandling på en effektiv og miljøvennlig måte.  
 
Kommunestyret i Rana kommune har i sak 64/18 vedtatt styringsdokumentet “Helgeland 
Avfallsforedling IKS – eierstyring og selskapsledelse”. Kommunestyret vedtok samtidig at det 
skal utarbeides en overordnet eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling i samarbeid med 
øvrige deltagerkommuner. Arbeidet med denne eierstrategien pågår.  
 
Kommunestyret har i sak 60/19 vedtatt å det skal utredes blant annet videreføring eller 
sammenslåing, eventuelt endring av selskapsform for å sikre at organiseringen av renovasjon 
er hensiktsmessig. Dette arbeidet avventer tilbakemeldinger fra øvrige deltakerkommuner.  
 
Styret 

Styreleder: Eigil Espejord Dåbakk 
Styremedlem: Terje Ånonli 
Styremedlem: Siri Jakobsen 
Styremedlem: Lena Holmen 
Styremedlem: Håkon Lund 

 
 
Deltakere med delt ansvar/ansvarsdel 

Rana kommune 47,6% 
Hemnes kommune 14,3% 
Nesna kommune 9,5% 
Træna kommune 9,5% 
Lurøy kommune 9,5% 
Rødøy kommune 9,5% 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=409&documentTypeId=MI
http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=493&documentTypeId=MI
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KOMMUNALE FORETAK (KF)3 

Et kommunalt foretak er ikke en juridisk enhet, men en del av kommunen som rettsubjekt.  
Kommunen eller fylkeskommunen er derfor part i alle avtaler og hefter for foretakets 
forpliktelser. Dette står i motsetning til utskilling av virksomhet ved bruk av aksjeloven og lov 
om interkommunale selskaper. De ansatte i et kommunalt foretak har kommunen eller 
fylkeskommunen som arbeidsgiver.   
 
Kommunale foretak kan opprettes dersom kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer 
selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen. 
Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret og underlagt dette. 
Daglig leder står i linje under styret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt 
kommunestyrets budsjettmyndighet.  
 
Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige 
leder. Det er imidlertid ett unntak fra denne hovedregelen. Etter kommunelovens § 9-16 kan 
rådmannen instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal iverksettes 
før kommunestyret har behandlet saken. 
 
Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal 
behandles av kommunestyret. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret 
skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via 
rådmannen. 
 
Rana kommune har to kommunale foretak: 
 

RANA BYGGDRIFT KF 
Mellomvika 51 B, 
8622 Mo I Rana 
 
Daglig leder: Steinar Henriksen 
 
Selskapsinformasjon 
 

Organisasjonsnummer:  926 179 845 
Selskapsform: Kommunalt foretak 
Stiftelsesdato: 14.12.2020 

 
3 KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll s. 6-7 
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Styrende dokument: Vedtektene, styreinstruks (kommunestyresak 138/20) 
Revisor: Deloitte AS 

 
Selskapets formål:  
Rana Byggdrifts hovedformål er å forestå drift-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for hele 
bygningsmassen tilhørende Rana kommune med unntak av VA-bygg.  
 
Formålet med foretaket er å redusere antall m2 kommunen eier og leier og øke kommunes 
økonomiske innsats på drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til kommunale bygg. Rana 
Byggdrift skal sørge for en rasjonell, effektiv og faglig god drift av foretakets oppgaver.  
 
Foretaket skal medvirke til god formuesbevaring og verdibevarende vedlikehold av Rana 
kommunes bygningsmasse gjennom de midler foretaket disponerer. I dette ligger også å 
synliggjøre verdi- og kostnadsmessige konsekvenser av manglende tiltak og etterslep innen 
bygningsmessig vedlikehold.   
 
Kommunestyret skal godkjenne kjøp, salg og innleie av formålsbygg, mens Rana Byggdrift 
selv forestår kjøp, salg og innleie av boliger/boenheter gjennom disposisjon av Boligfondet 
for Rana kommune. Boligfondet er et disposisjonsfond med egne retningslinjer som gir 
handlingsrom for rehabilitering, kjøp og salg av kommunale gjennomgangboliger.  
 
Rana Byggdrift har ansvaret for alle leieavtaler, herunder å videreføre løsningsalternativene i 
"Samordnet kommunal arealbruksplan" for Rana kommune. 
 
Kommunens mål med foretaket: 
Rana kommunes formål med foretaket er sammenfallende med foretakets formål. 
 

Styret 
Styreleder: 

Jens Kristian Rønning 

Styremedlem: Bergit Svenning 
Styremedlem: Thor Lund Svartvatn 
Styremedlem: Trine Bjerkli Gabor 
Styremedlem: Bjørn-Terje Roland 
Styremedlem Stine Fagerdal 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=639&documentTypeId=MP
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MO I RANA HAVN KF 
Midtre gate 23 
8624 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Bjørnulf Tverå 
 
Selskapsinformasjon 

 
Organisasjonsnummer:  971035684 
Selskapsform: Kommunalt foretak 
Stiftelsesdato: 25.11.2003 
Styrende dokument: Vedtektene 
Revisor: Deloitte AS 
Nettadresse: http://www.moiranahavn.no/  

 
 
Selskapets formål:  
Formålet med virksomheten til Mo i Rana Havn er å utføre de oppgaver som kommunen er 
pålagt etter havneloven og tilhørende forskrifter, og herunder ivareta de 
forvaltningsmessige, administrative, servicemessige og forretningsmessige oppgaver som 
følger med driften av havnen.     
 
Mo i Rana Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i 
Rana kommunes havnedistrikt og forvalte Rana havnekasses eiendommer, innretninger og 
andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og 
kommunen. De arealplanleggingsmessige oppgaver i havneområdet skjer i samråd med 
brukere som har interesser knyttet til det aktuelle området og i samråd med kommunens 
plankontor.     
 
For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Mo i Rana Havn engasjere 
seg i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for Rana 
kommunes havnevirksomhet. 
 
Kommunens mål med eierskap: 
Rana kommunes mål med eierskapet er sammenfallende med foretakets mål.  
 
Kommunen har som mål å slå de kommersielle siden av foretaket sammen med Rana 
Industriterminal for å opprette et nytt selskap som skal realisere kommunens mål om ny 
dypvannskai. 
 
 
 

http://www.moiranahavn.no/
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Styret 
Styreleder: Tor Arne Strøm 
Styremedlem: Bergit Svenning 
Styremedlem: Line Merethe Lund 
Styremedlem: Mette Hansen 
Styremedlem: Benny Gurendal 
Styremedlem Leif Olav Sagen 
Styremedlem: Herman Breiland 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG ANDRE VIRKSOMHETER  

Kommunen har også andre tilsvarende interesser i andre selskapsformer, og ulike former for 
interkommunalt samarbeid etter gammel og ny kommunelov, samt samarbeid etter avtale. 
 
Etter gammel kommunelov gjelder dette vertskommunesamarbeid etter § 28 og “§27-
samarbeid”. Etter ny kommunelov er det kommunalt oppgavefelleskap, interkommunalt 
politisk råd, eller vertskommunesamarbeid. Interkommunale samarbeid etter gammel 
kommunelov kan omdannes til de nye samarbeidsformene innen utgangen av 2023.  
 
Kommunen er deltager i samvirkeforetak, der eierinteressen i prinsippet er knyttet til bruken 
av selskapets varer/tjenester. I samvirkeforetak har medlemmene ved sitt medlemskap 
direkte har nytte av den virksomhet som drives og hovedformålet er å fremme 
medlemmenes interesser.  
 
Stiftelser er selvstendige rettssubjekt og oppretter for å ivareta et bestemt formål. 
Stiftelsens styre skal ivareta dette formålet uten å se hen til andre interesser. Kommunen 
kan dermed ikke utøve styring over stiftelsens virksomhet, eller for eksempel oppløse 
stiftelsen. Organiseringen gjennom en stiftelse gjør virksomheten helt uavhengig av 
kommunen.  
 
Videre følger en oversikt over interkommunale samarbeid og andre virksomheter som 
kommunen deltar i: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



32

ARKIV I NORDLAND (KOAN)  
Torggården, Kudalsveien 6, 
8026 Mørkved 
 

Organisasjonsnummer:  974 793 733 
Organisasjonsform: Interkommunalt oppgavefelleskap kommunelovens 

kap.19. 
Stiftelsesdato: 01.04.1988 
Daglig leder: Even Jarl Ediassen 
Nettside: https://arkivinordland.no//arkiv-i-nordland/ikan/  

 
Formål 
KOAN skal bistå deltakerne i å sikre at kommunale arkiv organiseres og forvaltes i hht. 
Arkivloven (Lov om arkiv av 1992 med senere endringer) med gjeldende forskrifter, og/eller 
evt. særlovgining med gjeldende forskrifter. 
 
KOAN skal rådgi deltakerne i arkivfaglige spørsmål, – herunder internkontroll for arkiv, og 
tilby depot for deltakernes avsluttede arkiv. Deponerte arkiv forblir deltakerkommunens 
eiendom. KOAN skal forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle avlevert arkivmateriale.  
 
Mål med kommunens deltakelse 
Ivareta krav i arkivloven og sikre deponering av arkivmateriale (jf. kommunestyresak 43/21). 
 
Styret 2021-2023 

Styreleder: Kjersti Rongved (Bodø kommune) 
Styrets nestleder: Camilla Berg (Hemnes kommune) 
Styremedlem: Britt-Laila Dahlberg (Hamarøy kommune) 
Styremedlem: Svanhild Lind (Gildeskål kommune) 
Styremedlem: Bjørn Erik Ravn Strømsnes (Narvik kommune) 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
BIBLIOTEKSENTRALEN SA 
Alf Bjerckes vei 20 
0582 OSLO 
 
Daglig leder: Hans Anders Vigen 
 
Informasjon 

https://arkivinordland.no//arkiv-i-nordland/ikan/
http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=682&documentTypeId=MI
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Organisasjonsnummer:  910 568 183 
Organisasjonsform: Samvirkeforetak (eiere: kommuner og fylkeskommuner) 
Stiftelsesdato: 04.02.1952 
Styrets leder: Lars Peder Brekk 
Revisor: BDO AS 
Nettside: https://www.bibsent.no/  

 
 
Vedtektsfestet formål 
Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.  Biblioteksentralen har til oppgave 
å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I 
tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det 
totale bok-, informasjon- og kunnskapsmarkedet.   
 
Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes 
økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Sikre kommunens bibliotekstjenester og interesser på en best mulig måte. 
 
Årsmøte og styre 
Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Møtet avholdes hvert år innen utgangen av april. 
Biblioteksentralen ledes av et styre og en administrerende direktør. Styret består av 7 
medlemmer som velges i forbindelse med årsmøtet.  
 
Rana kommune er representert med en representant med vara valgt av kommunestyret 
(K.sak 154/19). 
 
Representant  Vara 
Marit Tennfjord, SV Stig Bjarne Haugen, SP    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIGITALE HELGELAND 

 
 
Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, 
Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og 

https://www.bibsent.no/
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Vevelstad. Prosjektet startet formelt opp i 2020. 
 
Prosjektleder: Hilde T Lauvset Rafaelsen 
Nettside: https://digihelgeland.no/  
 
Formål 
Formålet er at digitaliseringsarbeidet på Helgeland skal øke kvaliteten og 
effektivitet på tjenestene gjennom forbedret bruk av ressursene i kommunen. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål er sammenfallende med formålet med prosjektet.  
 
Prosjektgruppe 
Prosjektgruppa består av kommunedirektørene/rådmenn i regionsentrene Alstahaug, 
Brønnøy, Vefsn og Rana samt prosjektleder. 
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppe består av alle kommunedirektørene/rådmenn i de 16 kommunene som er 
med i samarbeidet. Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og KS vil også være 
representert i styringsgruppa, men vil kun ha møte, tale og forslagsrett 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FOSTERHJEM HELGELAND 
Midtre gate 4, 
8624 Mo i Rana 
 
Informasjon 
 

 
 

Organisasjonsnummer:  927 269 120 
Organisasjonsform: Kommunalt avtalesamarbeid 
Daglig leder: Synnøve Restad Marthinsen 
Nettadresse: https://www.fosterhjemhelgeland.no/  

 
Fosterhjem Helgeland er et interkommunalt samarbeidsprosjekt i 7 ulike kommuner på 
Helgeland, og omfatter Rana, Vefsn, Hemnes, Lurøy, Nesna, Grane og Hattfjelldal.  
 
Formål  
Fosterhjem Helgelands formål er å levere fosterhjemstjenester til deltakerkommunene og 

https://digihelgeland.no/
https://www.fosterhjemhelgeland.no/
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skal rekruttere, kurse og veilede foster- og beredskapshjem på Helgeland for å sikre 
deltakerkommunene bedre tilgang på fosterhjem i regionen. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål med deltagelse i samarbeidet er å sikre effektiv rekruttering, veiledning og 
kursing av foster- og beredskapshjem for å sikre kommunen bedre tilgang på fosterhjem.  
 
Kommunestyret har i sak 39/21 vedtatt at prosjektet skal videreføres som interkommunal 
tjeneste og det skal utarbeides en formålstjenlig driftsmodell i samarbeid med øvrige 
kommuner.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
HELSEPARKEN I RANA 
Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana 
8601 Mo i Rana 
 
Informasjon 

Organisasjonsform: Interkommunalt avtalesamarbeid 
 
Helseparken skal bidra til å bedre pasienters livskvalitet og funksjonsevne fysisk, psykisk og 
sosialt, slik at den enkelte kan ta ansvar for egen helse og hverdag og dermed få bo lengst 
mulig hjemme. I dette tilbudet har kommunen et avtalesamarbeid med Hemnes kommune 
om “øyeblikkelig hjelp døgnopphold" (ØDH) som er et alternativ til innlegging i sjukehus for 
noen pasientgrupper.  
 
Formål 
Tilby “øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØDH) til innbyggere i Rana og Hemnes kommune.  
 
Mål med samarbeidet 
Kommunens formål er å tilby “øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØDH) samarbeid med 
Hemnes kommune.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=682&documentTypeId=MI
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INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT 
Sentrumsvn 1, 
8646 Korgen 
 
Kontaktperson: Knut soleglad 
 
Informasjon 

Organisasjonsnummer:  988 462 217 
Organisasjonsform: Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 

(1992) § 27  
Stiftelsesdato: 09.02.2005 
Nettside: http://ihkus.no/  

 
Formål 
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter 
lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i 7 kommuner på Helgeland (Grane, 
Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rana, Vefsn). 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål med deltagelse er å tilby lovpålagt sekretariatsbistand til kommunens 
kontrollutvalg på en effektiv måte.  
 
Styret 
Kommunestyret har valgt en representant med personlig vara til styret (K.sak 122/19). 
 
Representant  Vara 
 Leder av kontrollutvalget -  
 Martin Bråteng, SP 

 Nestleder av kontrollutvalget -  
 Atle Hiller, Rødt 

 
 
Styre 

Styreleder: Odd Langvatn 
Styrets nestleder: Tone Øvermo Bruun, 
Styremedlem: John Kappfjell 
Styremedlem: Pål Grøvnes 
Styremedlem: Carl Einar Isachsen 
Styremedlem Thorvald Zahl 
Styremedlem: Martin Bråteng 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://ihkus.no/
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INDRE HELGELAND REGIONRÅD 
Torggata 1B 
8601 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Kjell Idar Juvik 
Informasjon 
 

 
Organisasjonsnummer:  988 348 546 
Organisasjonsform Interkommunalt samarbeid  
Strategidokument. https://ihr.no/strategisk-plan-2019-2023/  
Stiftelsesdato: 01.01.1993 
Nettside: https://ihr.no/  

 
Indre Helgeland regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene 
Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana.  
 
Formål 
Indre Helgeland Regionråd skal være et strategisk verktøy for regional samordning mellom 
medlemskommunene og for regionens samlede profilering utad. Regionrådet skal være et 
organ for medlemskommunene når det gjelder uttalelser og initiativ som kommunene mest 
hensiktsmessig kan gå sammen om til fremme av regionens interesser. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål er sammenfallende med formål satt for regionrådet. 
 
Styre for samarbeidet 
Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets 
valgperiode). Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet. Leder- og 
nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene. 
 
I rådet møter hver deltakerkommune med to representanter valgt av og blant medlemmene 
i kommunestyret, hvorav den ene er ordføreren. I tillegg møter administrasjonssjefene 
(rådmennene) fra de deltakende kommuner. Rådet avholder minst et møte hvert kvartal 
hvorav ett av møtene skal være et strategimøte. Ellers kan rådet innkalles etter behov. Rådet 
har et fast sekretariat. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative oppgavene for rådet 
og arbeidsutvalget. 
 
Kommunale representanter 
Kommunestyret har valgt representant med personlig vara til regionrådet (K.sak 93/19). 
 
Representant  Vara (personlig) 

https://ihr.no/strategisk-plan-2019-2023/
https://ihr.no/
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 Ordfører Geir Waage, A 
 

 Varaordfører Anita Sollie, H 
 

Johan Petter Røssvoll, SP Hilde Lillerødvann, SP 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
KRISESENTERET 
Rådhusplassen 2 
8622 Mo i Rana 
 
Informasjon 

Organisasjonsnummer:  993 625 124 
Organisasjonsform: Interkommunalt avtalesamarbeid 
Registreringsdato: 07.02.2009 

 
 
Krisesenteret er et eget tiltak i avdeling for psykisk helse- og sosiale tjenester. Krisesenteret i 
Rana er et gratis døgnåpent tilbud til innbyggerne i Rana, Træna og Nesna kommune. 
 
Formål 
Tilby krisesentertjeneste til innbyggerne i Rana, Træna og Nesna kommune.  
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål med samarbeidet er å tilby krisesentertjenester i samarbeid med andre 
kommuner 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

KOMMUNENES SENTRALFORBUND KS 
Haakon VIIs gt. 9 
0161 Oslo 
 
Daglig leder: Jan Lasse Hansen 
 
Informasjon 

 
Organisasjonsnummer:  971 032 146 
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning (arbeidsgiverorganisasjon) 
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Stiftelsesdato: 20.02.1995 
Styrets leder: Gunn Marit Helgesen 
Vedtekter for KS https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-

ks/  
Revisor: ERNST & YOUNG AS 
Nettside: https://www.ks.no/  

 
 
Formål 
KS er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og benevnes «kommunesektorens 
organisasjon». KS arbeider sammen med medlemmene for å utvikle en selvstendig, effektiv 
og nyskapende kommunesektor. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål med deltagelsen er medlemskap i en arbeidsgiver og interesseorganisasjon. 
 
Fylkesmøte 
Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Hver kommune velger representanter med 
varamedlemmer til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det året valg til 
kommunestyret avholdes.  
 
Valgte representanter (Kommunestyre - sak 95/19 og sak 31/21) 
 
Representant  Vara(personlig) 

Geir Waage, AP 1. Lars Frøysa, AP 
2. Jakobsen, AP 

Anita Sollie, H 1. Jarl S. Johansson, H 
2. Christine S. Antonsen, H 

Johan Petter Røssvoll, SP 1. Hilde Lillerødvann, SP 
2. Lena Aas, SP 

Line Ellingsen, Rødt 1. Mats Hansen, V 
2. Daniel Krutå Enge, Rødt 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://www.ks.no/
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LANDSSAMMENSLUTNING AV VASSDRAGSKOMMUNER 
Akersgata 30 
0158 OSLO 
 
Daglig leder: Torfinn Opheim 
 
Informasjon 

 
Organisasjonsnummer:  975 625 117 
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning 
Stiftelsesdato: 26.01.1978 
Styrets leder: Torfinn Opheim 
Vedtekter: https://lvk.no/om-lvk/vedtekter  
Revisor: PKF REVISJON AS 
Nettside: https://lvk.no/  

 
Landssammenslutning av vassdragskommuner (LVK) organiserer kommuner som er vertskap 
for vannkraftutbygging og har om lag 160 medlemskommuner.  
 
Vedtektsfestet Formål 
LVK har som formål å ivareta medlems-kommunenes interesser i alle spørsmål med 
tilknytning til kraftutbygging, energi, kommune-økonomi og naturmiljø. Beskatning av 
kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen 
står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve 
de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens formål med deltagelsen er å være medlem er å ivareta kommunens interesser 
som vannkraftskommune. 
 
Landsmøtet 
Landsmøtet er LVKs øverste organ. Medlemskommunene utgjør samlet landsmøte- som 
avholdes hvert andre år. Alle medlemskommuner har rett til å delta på landsmøtet. Hver 
kommune har én stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. 
 
Det er ordfører eller møtedelegat fra kommunen som er gitt fullmakt som kan avgi 
kommunens stemme på landsmøtet. 
 
Valgte representanter Rana kommune (Kommune styresak 112/19). 
 
Politisk representant  Vara 
Hans Myrnes, H  Mari Præsteng, H 

https://lvk.no/om-lvk/vedtekter
https://lvk.no/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LEGEVAKT 
Sportsalleen 15. 
8613 Mo i Rana 
 

Organisasjonsnummer:  976 834 399 976  
Organisasjonsform: Interkommunalt avtalesamarbeid 
Stiftelsesdato: 19.03.2003 

 
Rana legevakt er et interkommunalt tilbud til innbyggere i Rana og Hemnes. 
 
Formål 
Formålet er å tilby legevakttjenester for Rana og Hemnes kommune.  
 
Mål med samarbeidet 
Formålet med samarbeidet er å tilby legevakttjenester i samarbeid med Hemnes kommune.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MIDT SKANDIA 
MidtSkandia er en ideell, grenseregional samarbeidsorganisasjon som jobber for å minske 
grensehinder og bidra til videre utvikling av samarbeidet mellom Helgeland og Västerbotten. 
Rana Utviklingsselskap har siden 1996 vært engasjert som norsk sekretær for organisasjonen 
MidtSkandia. 
 
Formål 
Utvikle MidtSkandiaregionen som en funksjonell, konkurransekraftig og integrert 
grenseregion – også med samarbeid over Kvarken til Finland.  
 
Mål med kommunens deltakelse 
Sammenfallende med formål satt for samarbeidet. 
 
Årsmøte 
Årsmøtet er høyeste besluttende organ i MidtSkandia. Kommunen er representert med en 
representant med personlig vara. 
 
Valgte representanter Rana kommune (Kommunestyresak 120/19). 
 
Politisk representant  Vara 
Ordfører Geir Waage, AP Varaordfører Anita Sollie, H 



42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE 
 
Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra berørte kommuner, 
fylkestinget i Nordland og Sametinget. Hver kommune skal være representert med ett 
medlem og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Medlemmene av styret skal forvalte verneområdene i samsvar med internasjonale 
forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriftene for det enkelte verneområde. Alle 
representantene i styret har et felles ansvar for en helhetlig forvaltning av verneområdene 
hvor ivaretakelse av verneverdiene og verneformålet er hovedoppgaven. 
 
Styret skal ha forvaltningsansvar på følgende områder: 
 
Junkerdal Nasjonalpark, Lahko Nasjonalpark, Rago Nasjonalpark, Sjunkhatten Nasjonalpark, 
Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark, Gåsvatnan Landskapsvernområde, Saltfjellet 
Landskapsvernområde, Storlia Naturreservat, Langvassdalen-Ruffedalen Naturreservat, 
Blakkådalen Naturreservat, Semska-Stødi Naturreservat, Junkerdalsura Naturreservat, Dypen 
Naturreservat og Stor-Graddis Naturreservat. 
 
Valgte representanter Rana kommune (Kommune styresak 146/19). 
 
Politisk representant  Vara 
Ordfører Geir Waage, AP Varaordfører Anita Sollie, H 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
NORGES NASJONALPARK KOMMUNER (NPKL) 
Brubakken 2 
2686 LOM 
 
Daglig leder: Bjørn Åge Jenssen 
 

 
 

Organisasjonsnummer:  914 889 375 
Organisasjonsform: Forening 
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Stiftelsesdato: 23.01.2015 
Nettside: https://nasjonalparkkommuner.no/  

 
Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) består av 33 medlemmer som etter søknad har fått 
tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått 
status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier. 
 
Formål 
Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med 
grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker. 
 
Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskapning. 
Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som 
aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner 
og muligheter blir oppfylt. 
 
Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene. 
 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål samsvarer med foreningens formål. 
 
Årsmøte 
Hvert medlem utpeker to representanter med møte- og talerett til årsmøtet i foreningen, 
den ene representanten skal være ordføreren og den andre skal være valgt blant 
representanter for næringslivet i kommunen. Om ordfører representeres ved stedfortreder, 
har også denne stemmerett.  
 
Valgte representanter Rana kommune (Kommune styresak 147/19 og 32/21). 
 
Representant  Vara 
Hans Myrnes, H Ina Trælnes, AP  
 
Styret 

Styreleder: Trond Kjetil Jore, Tinn kommune 
Styrets nestleder: Anette Musdalslien, Gausdal kommune 
Styremedlem: Bjarne Eiolf Holø, Lom kommune 
Styremedlem: Mette Bjørnvik, Meløy kommune 
Styremedlem: Rune Benonisen, Nordreisa kommune 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://nasjonalparkkommuner.no/


44

OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND 
Mellomvika 1 
8601 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Aina Marie Valør 
 
Informasjon 
 

 
Organisasjonsnummer:  979 412 827 
Organisasjonsform Forening/lag/innretning 
Stiftelsesdato: 05.06.1997 
Revisor Pricewaterhousecoopers AS 
Nettside: http://www.onh.no/  

 
Opplæringskontoret Nord-Helgeland er et flerfaglig opplæringskontor med ca. 180 
medlemsbedrifter.   
 
Formål 
Bistå medlemsbedrifter med rekruttering, veiledning og oppfølging av bedriftenes lærlinger, 
instruktører og faglige ledere. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Bistand ved oppfølging av egne lærlinger (alternativ til egen tjeneste). Oppfylling av 
kommunens samfunnsansvar. 
 
Styret 

Styreleder: Alf Andreas Øverli 
Styremedlem: Merete Karlsen 
Styremedlem: Øystein Fagerli 
Styremedlem: Hans -Petter Skjæran 
Styremedlem: Eli Anita Åstrøm 
Styremedlem Jonny Ditlefsen 
Styremedlem Torstein Bergene (Rana kommune) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

http://www.onh.no/
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POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD 
Moveien 24 
8700 Nesna 
 
Daglig leder: Pål Vinje. 
 
Informasjon 

 
Organisasjonsnummer:  991 402 314 
Organisasjonsform Interkommunalt samarbeid i.h.t. § 27 i kommuneloven 

1992 
Stiftelsesdato: 08.01.2007 
Revisor Deloitte AS 
Nettside: http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/  

 
Polarsirkelen friluftsråd er et samarbeid mellom kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, 
Nesna, Rana og Træna.   
 
Formål  
Polarsirkelen friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og friluftsinteressene for 
øvrig: 
 
 arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, 

benytter naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk 
aktivitet – med spesielt fokus på barn og unge. 

 søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og 
mentale helsetilstand 

 informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av 
friluftslivet generelt. 

  Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen 
området friluftsliv. 

 bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og 
planarbeid vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede 
fellesoppgaver. 

 
Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål med deltagelse er sammenfallende med formålet til rådet. 
 
Representanter til rådet 
Friluftsrådet består av et medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene – samt 
evt. konsultative medlemmer med møte- og talerett. Rana Kommune er registrert med 

http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/
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følgende representanter til rådet: 
 
Representant: Olav Nyjordet, MDG. Vara: Lars Yngve Frøysa, AP 
 
Årsmøtet  
Årsmøtet er rådets høyeste myndighet og består av en kommunestyrerepresentant (som 
ikke er medlem av rådet) fra hver av medlemskommunene. Kommunen er representert med 
følgende representanter til årsmøtet: 
 
Representant  Vara 
Nina Veronica Mikkelborg, FRP Jarl Stian Johansson, H 
 
(Kommunestyre - sak 124/19, sak 16/20 og sak 31/21) 
 
Styret 

Styreleder: Kjell Ivar Vestå 
Nestleder: Aud Jorunn Ringsø 
Styremedlem: Anette Fosse 
Styremedlem: Inger Dagmar Monsen 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PPT RANA 
Johan Nygaardsvolds gate 25, 
8622 Mo i Rana 
 
Informasjon 

Organisasjonsnummer:  974 621 320 
Organisasjonsform Interkommunalt samarbeid i.h.t. § 28 i kommuneloven 

1992. 
Registreringsdato: 10.06.2003 
Nettside: https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/barn-

unge-familie-og-integrering/pedagogisk-psykologisk-
tjeneste-ppt/ppt/  

 
PPT Rana er vertskommune for Hemnes, Nesna og Rødøy.  
 
Formål 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal sikre at barn, elever og voksne med behov for 
spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, 
likeverdig og tilpasset tilbud. 
 

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/barn-unge-familie-og-integrering/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/ppt/
https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/barn-unge-familie-og-integrering/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/ppt/
https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/barn-unge-familie-og-integrering/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/ppt/
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Mål med kommunens deltakelse 
Kommunens mål med deltagelsen er å tilby PPT-tjenester i samarbeid med Hemnes, Nesna 
og Rødøy.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RANA VASSDRAGET FISKEFORVALTNING SA 
Nordlandsveien 70, 
8626 Mo I Rana 
 
Daglig leder: Hans Petter Jæger 
 

Organisasjonsnummer:  924 417 463 
Organisasjonsform Samvirkeforetak 
Stiftelsesdato: 06.02.2020 

 
Formål 
Forskrift om pliktig organisering av drift av vassdrag med anadrom laksefisk pålegger 
rettighetshavere i laksevassdrag med gytebestand over 100 kilo hunfisker, å etablere ett 
forvaltnings lag for vassdraget. Forvaltningslaget skal ivareta de lovpålagte 
forvaltningsoppgavene som for eksempel fangstregistrering og regulering av fiske. 
 
Styret 
Laget blir ledet av et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges for 
to år. Medlemmene består av andelseiere, i tillegg til en representant fra Statskog og en 
representant fra Rana kommune. 
 
Representant  Vara 
Jan Erik Arnøy, AP Marit Tennfjord, SV 
 
(Formannskapet - sak 69/19). 
 
 Styret 

Styreleder: Hans Petter Jæger 
Nestleder: Lars Kristian Bjellånes 
Styremedlem: Jan Erik Arnøy 
Styremedlem: Leif Egil Amundsen 
Styremedlem: Terje Solbu 
Styremedlem: Sivert Dahlen Lund 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SAMORDNA INNKJØP I NORDLAND 
 

Organisasjonsform Vertskommunesamarbeid etter § 28 i kommuneloven 
1992. 

Tiltredelse 03.04.2018 
Nettside: www.siis.no 

 
Vertskommunesamarbeid med Bodø kommune som vertskommune vedtatt i 
kommunestyrets sak 4/18.  
 
Formålet  
Formålet med samordna innkjøp i Nordland (SIIN) er å organisere et forpliktende 
innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige 
innkjøpsavtaler og styrket innkjøpskompetanse. 
 
Mål med kommunens deltagelse 
Formålet med kommunens deltagelse er å delta i innkjøpssamarbeidet for å få gunstige 
innkjøpsavtaler og styrke kommunens innkjøpskompetanse.  
 
Det pågår for tiden et arbeid med å etablere et nytt vertskommunesamarbeid fra Bodøs side 
som skal erstatte det gamle vertskommunesamarbeidet.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM 
Sjøgata 23E, 
8656 Mosjøen 
 
Daglig leder: Janicke Tracey Kernland 
 

Organisasjonsnummer:  986 332 553   986 649 611 
Organisasjonsform Stiftelse 
Registreringsdato: 06.03.2004 
Nettside: https://helgelandmuseum.no/  

 
 
Formål 
Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland. Museet har 
avdelinger i 18 kommuner. Stiftelsen Helgeland Museum skal utvikle en sterk og allsidig 
faginstitusjon som ut fra en samlet plan skal organisere innsamling, dokumentasjon, 

http://einnsyn.rana.kommune.no/einnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=372&documentTypeId=MI
https://helgelandmuseum.no/
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forskning og formidling av kultur- og naturhistorie på Helgeland. 
 
Mål med kommunens deltakelse 
Samsvarer med formålet. 
 
Rådet 
Rådet består av en person fra hver av de kommuner som bidrar til stiftelsens drift med et 
avtalefestet minstebeløp. I tillegg utpeker regionrådene på Helgeland ett medlem hver til 
rådet. Rådet konstituerer seg selv. Medlemmene har bare stemmerett ved oppmøte. Eiere 
av tilsluttede museer som ikke er kommuner kan møte med en representant hver med tale 
og forslagsrett. 
 
Representant  Vara 
Ordfører Geir Waage, AP Varaordfører Anita Sollie, H 
 
(kommunestyre - sak 125/19) 
 
Styret 

Styreleder: Moa Maria Bjørnson 
Nestleder: Arnt Frode Jensen 
Styremedlem: Knut Skorpen 
Styremedlem: Martin Skjefstad 
Styremedlem: Rajko Savic 
Styremedlem: Torhild Haugan 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 
Ranheimgata 3, 
8622 Mo i Rana 
 

 
 

Organisasjonsnummer:  996 333 663 
Organisasjonsform Stiftelse 
Registreringsdato: 22.12.2020 
Nettside: https://sparebankstiftelsen-helgeland.no/  

 
 

https://sparebankstiftelsen-helgeland.no/
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Formål 
Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve 
et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank. 

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra 
hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan disponere 
overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av 
utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i 
Helgeland Sparebank. 

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Helgeland Sparebank og 
videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i 
Helgelandregionen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med 
angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser. 

Generalforsamling 
Består av 12 medlemmer og 6 vara medlemmer som skal avspeile kundestrukturen i 
Helgeland Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige 
interesser knyttet til sparebankens virksomhet. 
 
Kommunen er representert med en representant med personlig vara til 
generalforsamlingen. 
 
Representant  Vara 
Ordfører Geir Waage, AP Varaordfører Anita Sollie, H 
 
(Formannskapet - sak 117/18) 
 
Styret 
 

Styreleder: Brynjar Kristian Forbergskog 
Nestleder: Siw Moxness 
Styremedlem: Lisbeth Flågend 
Styremedlem: Arnt Åge Andreassen 
Styremedlem: Per Erik Pedersen 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERMIK RANA 
Frivillighetens hus 
Sørlandsveien 62 
8624 Mo i Rana 
 
Daglig leder: Elin Smith-Hansen 
 
Informasjon 
 

Organisasjonsnummer:  987 368 241 
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning 
Stiftelsesdato: 30.09.2004 
Nettside: https://frivillig.no/termik-rana  

 
Formål 
Termik er en organisasjon som ønsker å tilby hjelp og støtte til alvorlige syke og deres 
pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus. Det er en frittstående, selveiende 
organisasjon med nært samarbeid med Rana kommunes omsorgstjeneste, 
Frivillighetssentralen og Ranas befolkning.  
 
Mål med kommunens deltakelse 
God helse Samarbeid og bruk av frivillige i omsorg er et supplement til det offentlige. Dette 
bidrar til utvikling av gode tilbud for kommunens innbyggere.  
 
Styret 
Styret bestå av fem valgte medlemmer, samt to representanter oppnevnt av Rana Kommune 
– en administrativ og en politisk representant. 
 
Valgte representanter Rana kommune.  (Helse og omsorg – Sak 2/20). 
 
Politisk representant  Vara 
Kristoffer Andersen, FRP  Roger Ranfjordnes, AP 
 
 

Styreleder: Helga Vargdal 
Styrets nestleder: Joachim Hjartøy 
Styremedlem: Asgeir Krutå 
Styremedlem: Inger Margrete Hansen 
Styremedlem: Bjørn Olav Engebakken 
Styremedlem Synnøve Eilen Edvardsen Valla 
Styremedlem: Kristoffer Einvik Andersen 

 
 

https://frivillig.no/termik-rana
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UTMARKSOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) 
Akersgata 30, 
0158 Oslo 
 
Daglig leder: Hanne Alstrup Velure 
 

 
 

Organisasjonsnummer:  976 487 125 
Organisasjonsform Forening 
Stiftelsesdato: 04.03.1996 
Sekretariatsfunksjonen Advokatfirmaet Lund & Co DA 
Styrets leder: Hanne Alstrup Velure 
Nettside: https://utmark.no/  

 
 
Formål 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme 
medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. 
Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om 
forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal 
næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de 
rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier. 
 
 
Representant  Vara 
Jan Erik Arnøy, AP Veronika Bråten, AP 
 
(Kommunestyre - sak 113/19 og sak 32/21) 
 
 
 
 
 
 
 

https://utmark.no/

