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Flomforebygging i Brandbu - etterlyser flomsikringsplan og kostnadsoverslag m.m

Viser til tidligere dialog og vårt brev av 15. mars. Gran kommune er i gang med å gjennomføre
forhandlinger med grunneiere i Brandbu sentrum som blir berørt av flomforebyggingstiltakene i
Brandbu .

Vi ser at vi i disse forhandlingene er avhengig av framdriftsplan og byggeplan for
flomsikringstiltakene. Fler e av de grunneierne vi allerede har snakket med har spørsmål om
tidspunkt for når NVE har ønske om å gjennomføre tiltak, hva det konkrete tiltaket vil innebære for
deres eiendom og hva som eventuelt vil inngå i en ferdigstillelse fra NVE.

Vi arbeider m ed prosjektering av ulike kommunale tiltak i forbindelse med veganlegg o g vann og
avløp (VA) , som bør være på plass eller planlagt før N VE starter opp med sine arbeider. Her er vi
avhengig av flomsikringsplanen fr a NVE f or å sikre gjennomførin g av tiltak i tide og god
koordinering mot flomsikringstiltakene . G ran k ommune m å engasjere eksterne konsulenter til dette
arbeidet og det er derfor avgjørende at vi kan legge en realistisk framdriftsplan.

Gran kommune ber derfor om at N VE sluttfører pla nen så raskt som mulig og gir oss en realistisk
fremdriftsplan på når f lomsikringsplanen v il foreligge.

Når flomsikringsplanen fo religger, forventer vi at NVE sender over et kostnadsoverslag med forslag
til fordeling av kostnader. Vi er forberedt på at N VE v il be om et kommunevedtak o m
gjennomføring av tiltakene, og finansiering av den kommunale andelen.

Kommune vedtake t m å fattes av kommunestyret og det må påregnes 8 - 12 ukers
saksbehandlingsti d i f orkant. Det er viktig at NVE t ar høyde for dette i sin planlegging.
Budsjettprosessen starter opp i juni. For ikke å forsinke prosessen, må derfor NVE sende en
anmodning om kommunevedtak senest primo juni 2018.

For å kunne planlegge tiltak som Gran kommune skal gjennomføre som sin del av
flomforebyggingstiltakene og for å gjennomføre grunnerverv trenger Gran kommune følgende :

- Byggeplan og framdriftsplan for tiltakene
- Anmodning om kommunevedtak

Vi ber om at dette oversendes til Gran kommune så snart som mulig , og at vi får nærmere
informasjon om detaljene i NVEs sitt arbe id med gjennomføring av flomsikringsplanen.
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Notat vedrørende fastlegesituasjonen i Gran pr 23.05.2018 

 

Brandbu legegruppe: 

To ledige hjemler fra 1.mai. 

Hjemmel 1.  
1220 pasienter – vikarlege gjennom vikarbyrå fra til 1. september. Kommunen dekker driftsutgiftene 
til legegruppen. 
 Er i prosess med tildeling av hjemmel og skal sende ut tilbud om avtale/ hjemmel til aktuell kandidat. 
Brandbu legegruppe har tatt godt initiativ bidratt aktivt i denne saken. Kommunen hadde intervju 
med den aktuelle legen i går. 
 

Hjemmel 2.  
 450 pasienter – turnuslege dekker liste fram til 1. sept. Kommunen dekker driftsutgifter for halv 
pasientliste i denne perioden.( Brandbu legegruppe har henvendt seg til fylkesmannen vedrørende 
dette men det er ikke kommet svar ennå). Kommunen har vurdert det som forsvarlig, men vil rette 
seg etter det fylkesmannen svarer.  
 

Jaren legesenter: 
 
Aktuelt å flytte Kolbjørn Dehli sin liste til Jaren når han slutter 1. august. Det er enighet mellom 
legesentrene at dette er en god løsning. 
 
Her er vi i prosess med tildeling av hjemmel. Det er sendt ut tilbud der kommunen gir tilskudd til 
legen førstedriftsår for å lette hennes etablering. Kommunen sørger i tillegg for ombygging og kontor 
ved Jaren legesenter slik at hun kan begynne 1. september. Kommunen garanterer også for 
driftsutgiftene til Jaren legesenter i august. 
Det var møte mellom legesenteret, Kolbjørn Dehli og Gran kommune sist uke, med oppfølgingsmøte i 
dag 23.05.18. 
 
Det er søkt Helsedirektoratet om midler for rekruttering av fastleger. Kommunen har søkt om 
400 000,‐ dvs 2 tilskudd.  Det er lang behandlingstid. Jeg har hatt kontakt med direktoratet og de 
regner med at vi får beskjed om vi får midler før sommeren. 
 
Plan for legetjenesten: 
 
Denne er under arbeid. Var oppe i Lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (LSU) 15.02.3018. 
Det var oppe i Allmenlegeutvalget i etterkant og er nå hos fastlegene for gjennomgang og innspill. 
Det er innkalt til nytt LSU 7.juni 2018 der Plan for legetjenesten er eneste sak.  
 
Kjersti H Tysland 
Jaren 23.05.2018 
 

 



 

Innlandet  Revisjon  IKS

PROTOKOLL F  RA
MØTE  I  REPRESENTANTSKAPET

ONSDAG  23. MAI  2018
I  OPPLAND FYLKESKOMMUNES LOKALER

Føl  ende  medlemmer møtte:

Kommune Representant

500 Oppland Fylke Anne Thoresen

501 Lillehammer Espen  Granberg Johnsen

502 Gjøvik Even Solhaug

511 Dovre Harald Frich

513 Skjék Per Lars Lien

515 Vågå Iselin  Vistekleiven

517 Sel Lene Jevnhelm, etter fullmakt fra Dag Erik  Pryhn

521  Øver BntKramprud  Lundgard

522  Gausdal Hans  Oddvar  Høistad

529 Vestre Toten Leif Waarum

533 Lunner HalvorBratIie

534 Gran Willy Westhagen

536  Søndre Land  Mona Tønnesland Tholin

538 Nordre  Land  Tore  Stensrud

Representanlskapet  var  representert  med  83,44 %  av  stemmene  og var  beslutningsdyktigc.

Forfall:

Kommune Representant

512  Lesja Mariann  Skoue

514 Lom Bjarne Eiolf Holø

516 NordAFron Rune Støstad

528 Østre Toten Arve  Granum

532  Jevnaker Lars  Magnussen

Ellers møtte styrets leder  Espen  Hagberg, styrets medlem Tove Haugli  og daglig leder Bjørg Hagen.

Møtet ble  ledet  av  LeiIWaaxum  og  avsluttet  kl.  1 1.50.

Innkalling, saksliste  og sakspapir i brev  av 10  april  2018 ble  enstemmig godkjcm.

Behandling av  sakene:

Hovedkontor: Kontor Gjøvik: Kantor  Otta: Firma:
Klrkegata 76 Studievegen 7 013 Damsgale3A E—pust ostmuttak ne,,æ
2609 Lnlehammer 2815 Gjøvik 2670 Olta www Irev no
TV 61 28 90 BO Tlf 61 25 90 BO TV 61 28 90 80 Postboks 988

2626 Lwllahammer
Reg. nr. 967 755 356 MVA
5a Klo, 150411 46927



SAKNR.  01/2018 GODKJENNINGA VPROTOKOLL  FRA MØTET28.IJ.20I7.

Daglig leders innstilling:
Protokollen fra møtet 28.11.2017 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:
Protokollen fra møtet 281 1 .2017 godkjennes.

SAK NR. 02/2018  ORIENTERING  0M  SELSKAP]? T S DRIF T

Saksopplysninger:

Daglig leder vil gi en muntlig orientering om selskapets drift.

Daglig leders innstilling:
Daglig leders orientering om selskapets drift 1115 til orientering.

Vedtak, enstemmig:
Daglig leders orientering 0m selskapets dnfl las til orientering.

SAKNR.  03/2018 ÅRSREGNSKAP  OG  ÅRSRAPPOR  TFUR  2017

Saksopplysninger:
Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 2 012 302. Selskapet skal drive til selvkost.

Årsoverskuddct skyldes god faktuxcringsgrai lavere pensjonspremie fra KLP enn budsjettert og
refusjon av sykepenger

Selskapets opptjente egenkapital er per 31.12.17 kr  9  009 210, mens selskapets nano
pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgifi til KLP er kr 18 927 387.

Selskapet kjøpte i 2017 både Icgnskaps- og forvalmingsrcvisj onstjensstcr som ble viderefakturen.

De ansatte i selskapet viser meget god forståelse for selskapets strategi og målsetting. De gir god
støtte til daglig ledcr og er aktive til å  komme med innspill til forbedringer.

Del er laget forslag til styrets årsrapport som gir en konfattet informasjon om selskapet.

I representantskapets møte 30.05.17 sak 06/2017 ble det vedtatt  å  slå seg sammen med Nord-
Gudbrandsdal kommunerevigon. Del ble i samme sak vedtatt en ny paragrafi selskapsavialen, «å 18
Pengionsforpliktelser for pensjonister og oppsinerc» Paragrafen viser blant  annet  at Innlandet
Revisjon IKS og Nord—Gudbrandsdal kommunerevisjon bldrar med midler inn i fandel tilsvarende
sin foxphklelss per 31.12. 17.

lnnlandct Revisjon lKS sin netto beregnet forpliktelse eksklusive arbcidsgiveravgift til pensjnnister
og oppsittere var per 31.12.17 kr 10.500.000 ifølge KLP. Selskapets opptjente egenkapital per
31.12.17 medtatt årets resultat var kr 9.009.210.
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Styrets  innstilling til vedtak:
Årsregnskapet for 2017. bestående av resultatregnskap, balanse 0g noter, fastsettes som Innlandet
Revisjon IKS regnskap for 2017.

Årsoverskuddet. kr 2 012 302 tillegges egenkapilalcn.

Opptjem  egenkapital  per 31 12.17 kr 9.009.210 avsettes til pensjonsfond.

Styrets årsrapport for regnskapsåret 2017 faslsettes som selskapets årsrapport.

Vedtak, enstemmig:

Årsregnskapet for 2017, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, faslsettcs som Innlandet
Revisjon IKS regnskap for 2017.

Årsoverskuddet, kr 2 012 302 tillegges egenkapitalen.

Opptjent egenkapital per 31.12.17 kr 9.009.210 avsettcs til pensjonsfond.

Styrets årsrappon for regnskapsåret 2017 fastsettes som selskapets årsrapport.

SAKNR. 04/2018  KORRIGERT  BUDSJET T  2018

Saksopplysninger:
Korrigen budsjeflsforslag er utarbeidet på grunn1ag av at selskapet fikk nye elerkommuner
01.01.2018.

Budsjettet bygger på følgende forutsetninger:

.  Lønnscndring 2018 2  %  effekt

-  Pcnsjonsfmplikmlser mgjm 20  %

I  Arbeidsgiveravgifl holdes uendret

I  Tilnærmet uendret omfang av revisjonstjenesler.

Budsjetlel er satt opp med en kostnadsramme på kr 19 798 500. Det er en økning på kr 5 233 500 fra
2017. Årsaken er økning i bemanning for  å  styrke fnwaltningsrevisjon, sykefravær og seks nye
eierkommuner fra 01.01.18. Vi har budsjettert med bruk av pensjonsfond kr 400 000 jf.
selskapsavmle gjeldendc fra 01.01.18.

Vi budsjetterer pensjonspremien for 2018 med  20,0  %  av årslønn.  l  budsjettet for 2017 var
pensjunsprcmien  budsjencfl  med 22  %  av års1ønn.

Budsjettet er stramt i forhold til produktivitet. Vi har de senere årene økt vår faktureringsgrad som for
de siste årene har medført et regnskapsmessig overskudd. Vi har i budsjettet 2018 lagt til grunn en
høyere faktureringsgrad enn tidligere år.

Inntektsposten salg til deltakerne er satt opp i samsvar med beregnet tilgjengelig revisjonsressurs. Det
tas utgangspunkt i a1 oppdragsavtalene  x  timeomfang blir tilnærmet uforandret fra 2018.
Oppdragsavtalene for de enkelte kommunene skal behandles av deltakernes kontrollutvalg.
Kommunestyret 0g fylkeslinget  skal  vedta budsjettet for del enkelte kontrollutvalg.

u.—



Eksterne oppdrag ulgjør 7,9 "0 av budsjettene salgsinntekter og antas å Være innenfor grensen for
egenregivirksomhet.

Den viktigste kostnadsfaktoren er lønnskostnader, den utgjør 86 % av totale kostnader og er på kr
16 877 500. Dene inkluderer styrets reservepost.

Det var per 01.01.18 ansan 19 personer i se1skapet. Det er for 2018 budsjettert med 18,2 årsverk. Det
er 4 årsverk mer enn for budsjenet 2017. Årsaken til økningen i 31112111 ansatte: er behov for å  styrke
forvaltningsrevisjon, sjukefravær  samt sammenslåing med Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon.

Vi har i 2017 kjøpt tjencsler til revisjon av årsregnskaper for kirkelige fellesråd, sokneråd, legater og
interkommunale selskaper. Vi budsjetterer ikke med det for 2018. Kjøp av  tjenester  vil bli vuJ'den
løpende ut fra behov for kapasitet 0g spcsialkompetanse. Behov for spesialkompetanse vil bli avklart
med det aktuelle kontrollutvalg i  hvert enkelt tilfelle.

Andre driftskostnader utgjør totalt kr 2 921  000, dct er en økning på
kr 426 000 fm budsjettet for 2017.

I  forslag til budsjett er dei lagt til  grunn  samme timcpriser som for 2017. Følgende timepriser er lagt
til grunn:

I  Regnskapsrevisjnn kr 930
-  Forvalmingsrevisjon, revisor kr 930

-  Fnrvaltningsrevisjon, oppdragsansvarlig kr 1.110
I  Mener kr 1.020

Budsjettet er  satt  opp med st resultat søm gir et underskudd på kr 400.000 som kan dekkes med bruk
av pensjonsfond.

Investeringer.
Det er budsjettert med kr 50.000 til kjøp av nyn daiaulstyr.

Investeringsbchovet foreslås dekket av egenkapitalen.

Styrets  innstilling til vedtak:
1. Remcstmamskapet fastsetter en kostnadsramme for driften i 2018 på

kr. 19 798 500 som gir et underskudd på kr 400.000.

2. Representanlskapet fastsetter selvkost timepris varicrende  etter  kompetanse og tjenesle. dvs.

'  Regnskapsrevisjon kr 930

0  Forvalmingsrevisjon‘,revisor kr 930

-  Forvaltningsrevisjun, oppdragsansvarlig kr 1.110

' Møter kr 1.020

3. Represenmntskapel fastsetter en investeringsramme på kr. 50.000 som flnansicres av
egenkapitalen.

Vedtak,  enstemmig:

1. Representantskapet fastsetter en kostnadsramme for driften i 2018 på
kr. 19 798 500 som gir et underskudd på kr 400.000.
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2. Representamskapct  fastsener selvkost timepris varierende ener kompeianse og ljeneste, dvs.
I  Regnskapsrevisjon kr 930

.  Forvaltningsrevisjan,mvisor kr 930
-  Forvaltningsrex'ision,oppdragsmsvarlig kr 1.110
0 Mater kr 1.020

3. Representantskapct fastsetter en investeringsramme på kr. 50.000 som fmanswres av
egenkapitalen.

SAK NR.  05/2018  KORRIGERTØKONOMIPLAN  2018-2021

Saksopplysninger:

Økonomiplanen legger iallenc i budsjett for 2018 til grunn for videre drift i hele
økonomiplanpericdcn. Beløpenc er satt opp i 2018—kroner.

Selskapet er etablert som cgenregiselskap og skal levere sine tjenester til selvkost og har ikke erverv
som formål.

Drift

Den foreslåtte økmnomiplanen har tatt utgangspunkt dagens bcmanning 0g kommunenes 0g
fylkeskommunens rcvisjonsomfang slik den er ifølge oppdragsav‘talene for 2017 og for kommunene i
Nord—Gudbrandsdal betalt til revisjcmcn i 2017.

Av inntektene for revisjonstjenester utgjør 92,1 % eiernes dekning av kostnader til revisjøn av egne
kommuner 0g fylkeskommunen.  Denne  andelen antas  å  ligge innenfor rammen av hva som tillates i
en cgcnrcgiløsning. De øvrige innteklene skriver seg fra interkommunale selskap, selskap som er
organisert ettcr kommuneloven § 27, kirkeregnskap og stiftelser der kommunene har vesentlige
interesser. Inntektene vil i åxsbudsjeltene  måne  justeres for å dekkc mn endringer i lønns- 0g øvrige
kostnader.

Lønnskostnadcr vil i årsbudsjettene måtte justeres for den årlige lønnsvekst i henhold til tariffavtale,
lokale justeringer og lønnsendringcr ved rekruttering.

Øvrige kostnader holdes tilnærmet konstant i perioden, men vil i årsbudsjettene  måtte  justeres for
prisstigning.

Budsjettet er satt opp med et resultat som gir et underskudd på kr 400.000 som kan dekkes med bruk
av pensjonsfond.

Investeringer,

Uiskifting av datautstyr foretas  etter  behov. Investeringsbehovet vil  kunne dekkes  uten  opptak av lån.

Styrets innstilling til vedtak:
Økonomiplanen for 2018—2021 med et årlig underskudd på kr 400 000.

Vedtak,  enstemmig:
Økonomiplanen for 2018-2021 med e1 årlig underskudd på kr 400 000.
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SAK NR. 06/2018  SAMMENSLÅIN  G  MED  N ORD-G UDBRANDSDAL
KOMMUNERE VISJON

Innlmdet Revisjon [KS ha: siste del av 2017 han en samarbeidsavtale med Nord—Gudbrandsdal
kommunerevisjon. Vi har levert. Iedelse-, regnskaps— og forvalm'mgsrevxsjonstjenester. Nord-
Gudbrandsdal kommunerevisjon eies av kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå 0g Sel.

Kommunene  Dovre, Lesja,  Skjåk,  Lom, Vågå 0g Sel kom [ra 01 .01 .18 inn som eiere i  Innlandet
Revisjon IKS, Innlandet Revisjon IKS har fra samme dato 19 eiere, Oppland fylktskommunc 0g
kommunene Lillehammer. Gjøvik. Nord—Fron, Øyer., Gausdal, Østre Toten,  Vestre  Toten, Jevnakerf
Lunner, Gran, Søndre Land og Nordre Land i tillegg til de seks nye eierkommunene fra 2018.

Det var per 31.12.17 to (insane iNord—Gudbrandsdal kommunerevisjon. Dc er fra 01.01.18 ansatti
Innlandet Revisjon IKS

Pensjnn er en betydelig forpliktelse for selskapet. Iselskapsavtalen for Innlandm Revisjon IKS  5  18
gjeldende fra 01.01.2018 vedlan å opprelte st pensjonsfond Multanberegning fra KLP 19.12.2017
viser beregning av selskapenes forpliktelser per 31.12.17. Beregningen bygger på selskapenes
infomasjon per 30.11.17 og økonomiske forutsetninger etter anbefaling [ra cnskapsstifielsen.
Nedenfor Vises en oversikt over betegnet netto forpliktelser  uten  arbeidsgiveravgifl per 31.12.17

Regnskapei forNord-Gudbrandsdal kommunerevisjnn per 31.12.17 er avlagt, men  ikke  revidert
Regnskapet viser et disposisjonsfond  eller  korrigering for årets resuhat. premieavvik og
innskuddskapital til Innlandet Revisjon IKS per 31.12.17 på kr 1.750.196.

Netto beregnet pensionsforpliktelse 1Rev NGK Sum

Samlet 14 900000 48001300 19 700000

Aktive 4400000  300 000  4700000

Oppsatte  og  pensjonister 10500000 4500000 15 000000

Opptjent  egenkapital  per31.12.17 9009210  1750196  10759406

Differanse opptjent egenkapial  og  netto

beregnet forpliktelse Oppsatte  og

pensjonister —1 490 790 —2 749 804 -4 240 594

Egenkapital  i  prosent  av  netto

forpliktelse oppsatte  0g  pensjonister 85,8%  38,9%  71,7%

NGK  85,8  %  av  pensjonsforpliktelse  Lil

pensjomsterog oppsittere 3861090

Korrigert opptjent egenkapital  per  31.12.17 1 750 196

Manglende egenkapital 2 110 894

OversikIen viser at Innlandet Revisjon IKS og Nord Gudbrandsdal kommunerevisjon  hadde  netto
fomliktelser for pensjonister og oppsittere per 31.12. 17 på henholdsvis kr 10.500.000 og kr
4.500.000  eksklusive arbeidsgiveravgift. Avlagt regnskap for selskapene Viser opptjent korrigert
egenkapital per 31.12.17 var på henhøldsvis kr 9.009.210 at; k: 1.750.196. Oversikten ovenfor viser
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at for Innlandet Revisjon IKS utgjør korrigert opptjent egenkapital 85,8 % av netto
pcnsjonsforpliklelsc for oppsane og pensjonister mens for Nord Gudbrandsdal Kommunerevisjon
utgjør den 389 %. Kommunene Dovre, Lesja, Skjåk. Lom, Vågå og Sel må betale inn til sammen kr
2.1 10 894 for at kommunene i Nord-Gudbrandsdal dekker inn samme andel netto
pensjonsfm-pliktelse som eierkommunene per 31.12.17 ': Innlandet ReVISjon IKS.

Selskapsavtalen.  §  18 Pcnsjonsforplmelser for pensjonister og oppsinere:

Innlandet Revisjon IKS har betydelige pensjonsfarpliklelserfor tidligere ansatte; pensjonister
og appsittere. Det opprettes el pensjonsfond 01.01.201811'lsvarcnde denne
pemjnnsfbrpliklelse. Fandel kalles  «Pensjamfimdel». Innlandel  Revisjon IKS 0g Nord-
G  udhrandsdal kommunerevisjon bidrar med midler inn ifz'mdet tilsvarende  sinforpliktelse
31. 12 201 7.

Midlenefi’a/ondet benyttes til betaling av  årlig utgift lil  reguleringspremie  for pensjonister
ug appsitlere.

Alternativer for pensjonsfond per 01.01.18.
1. Pensjonsfondet tilsvarer opptjent korrigert egenkapiml per 31.12.17 i de 10 selskapene
2. Eierne i Nord—Gudbrandsdal kommunerevisjon innbetaler ti1sammcn kr 2.110.894 siik at de

bidrar med forholdsmessig like mye av  nctlo  pensjonsforpliktelse per 31.12.17.

Altemativcnc ovenfor cr ikke  i  samsvar med selskapsavtalen  §  18  Pemjnnsfarpliktelserfor
pensjonixter og oppsi/Iere og vil kreve en endring av avtalen.

Alternativ 1 krever ikke tilleggsinnbetaling. Alternativ  2  vil kreve tilleggsinnbetaling fra eier
kommunene i Nord—Gudbrandsdak

I følge selskapsavtalens  §  15 Endringer i selskapsavtalen kan selskapsavtalen endres ved at
deltagerne giør et likelydende vedtak om dette. Endringene vedtas av represcmamskapet med
tilslutning av minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Endringer som gjelder deltagernes
innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet krever godkjenning fra
dellagerkommunene jf. selskapsavtalen § 15 I. ledd nr. 6.

Selskapsavtalen § 18 Pcnsjonsforpliktelser for pensjonisler og oppsillere b1e behandlcti
represemantskapet  i  sak mm at Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon slår seg sammen med Innlandet
Revisjon (KS. I saken ble det ikke vurdert at deitageme eventuelt skulls forma y1e1ser overfor
selskapet. Det  antas derfor at on endring av selskapsavtalen § 18 Pensjonsforpliktelscr for
pensjonister og oppsittcre ikke omfancs av Selskapsavtalen  §  13 1 ledd nr. 6.

Styret fattet sin innstilling til vedtaki møte 27.02.2018. Regnskapet for Nord-Gudbrandsdal
kommunerevisjon var ikke avlagt på det tidspunktet. Styret var derfor ikke kjent med hvor stor andel
av pcnsjonsfmpliktelsene som ble dekket av kommunene iNord—Gudbrandsdal.

Styrets innstilling til vedtak:
Selskapsavtalen § 18 endres til:

§ 18  Pensjonsforpliktelser  for pensjonister ng oppsiltere
Innlandet Revisjon IKS ha: betydelige pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte; pensjnnister og
oppsittere Det opprettes et pensjonsfnnd 01.01.2018. Fondet kalles «Pensmnsfondet». Innlandet
Revisjon IKS og Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon bidrar med midler inn i fondet tilsvarende
opptjent egenkapital i selskaPenc per 01.01.2018.
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Innstilling til vedtak fremmet  i  møte:
1. Det skal være forholdsmessig likt innskudd for dekning av påløpte pensjonsforpliktelscr til

tidligere ansatte, pensjonister 0g oppsinere.
2. Ingen kommmer skal skyte inn frisk kapital nå.
3. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal vil ha ei langsiktig gjeld på til sammen kr. 2.110.894.

Gjelden fordeles mellom kommunene i Nord-Gudbrandsdal i forhold til eierandel i Innlandet
Revisjon IKS. Gjelden nedbetales ved påslag på timepris. Nedbetalingsplan 5 år.

4.  Av1alen  vil  fortsette å  løpe selv om selskapsform blir endret.

Vedtak, enstemmig:

1. Det skal være forholdsmessig likt innskudd for dekning av påløpte pcnsjonsfoxpliktelser til
tidligere ansatte, pensjonister 0g oppsittere.

2. Ingen kommuner skal skyte inn frisk kapiIal nå.

3. Kommunene i Nordqlrandsdal vil ha ei langsiktig gjeld på til sammen kr. 2.110.894.
Gjelden fordcles mellom kommunene i Nord—Gudbrandsdal i forhold til eierandel i Innlandet
ReviSJon IKS. Gjelden nedbetales ved påslag på timepris. Nedbetalingsplan 5 år.

4. Avtalen vil fortsette å løpe selv 0m selskapsform blir endret.

SAK NR.  0  7/201  8 INNSPILL  TI  L ENDRINGER A  V  S  ELS  KAPSA  VTA LEN

Saksopplysninger:
Selskapsavtalen lil Innlandet Revisjon IKS § 14  første  setning har følgende ordlyd.

«Styret har arbeidsgiveransvaxet for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.»

Kommunestyreti Øyer kommune i møte 28.09.17 behandlet sak 58/17 Innlandet Revisjon IKS:
Sammenslåing med Nordqdbrandsdal kommunerevisjon  — Endringer i selskapsavtalen

Kommunestyret vedtok i punkt 3 at selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS § 14 første setning
endres  til:  «Styret  har arbeidsgiverensvaret for daglig leder. Daglig leder har  arbeidsgiveransvaret  for de

personer  som enhver tid er ansatt  i  selskapet».

I  følge selskapsavtalens § 15 Endringeri selskapsavtalen kan selskapsemalcn endres ved at
deltagerne gjør et likelydende vedtak 0m dette. Endringene vedtas av representamskapet mcd
tilslutning av minst  m  tredjedeler av dc avgitte stemmene. Enkelte endringer av selskapsavtalen antas
åkrevc godkjenning av dcltagerkommunenc jf. selskapsavtalen § 15 1. ledd. Forslag til cndring
ovenfor antas ikke å krever godkjenning fra deltagcrkommunene.

Innstilling til vedtak fremmeti møte av  Brit  Lundgård.
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvarct for de personer
som enhver tid er ansatt i selskapet.

Vedtak, enstemmig:

Styret har arbeidsgiveransv aret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for de personer
som enhver tid er ansatti selskapet.
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SAK NR.  08/2018  MØTEGODTGJØRELSE  F OR DEL TAKELSE I

REPRESENTANTSKAPET  OG  STYRET

Saksopplysninger:
Godtgjørelse til  styret  0g representantskapct behandles årlig i representamskapet.  Satsene for
godtgjørelse  til  styret  ble  sisl endret i  sak  04/2017

I  sak  04/2017 vedtok representzmtskapct følgende endringer  i  mølegodtgjørelsen styret:
.  Årlig fasx godtgjørelse  m  styreleder  økes fra  18.000  kroner  til  20.000  kroner

.  Årlig fast godtgjørelse  til  styrets nestleder økes  fra  9.000  kroner  til  10.000  kroner

-  Årlig fast godtgjørelse  lil  styremedlemmer økes  fra  5.500 kroner  til  6.000 kroner.
Godtgjørelse  pr.  møte, alle  økes fra 700  krona!  111 800  kroner.

Møtegodtgjørelsen  for  representantskapet  ble  ikke  endret.

Årligjäsl godtgjørelse Ill'

nret:

Fast godtgjørelse leder kr.  20.000,-
Fast godtgjørelse nestleder ”  10.  000, -
Fast gudtgjørelse Styremedlem ”  6,000,—
Gadtgjørelse pr. møte (alle) «  800,-

0  Reisetiden er inkludert  i  godtgjørelsene.
-  Satsene inkluderer godlg/ørelse for arbeid (forhandlingsuhralget ogpliklzg deltakelse  [

representantskapsmøler (leder)
.  Den faste godtgjørelsen utbetales  2  ganger årlig.

Re  resentantska  et:

Fast godtgjørelse leder kr.  3.000,—.
Fast godtgjørelse nestleder « 1.500,—
Godtg/"ørelse pr møte (alle) «  500;

'  I de tiljéllcr hvor styremedlemmer blir innkall lil representantskapsmøter godtgjøres de som
far styremøter.

'  Reisetiden er inkludert i godtg/ørelsene.

.  Den faste godtgjørelsen utbetales 2 ganger årlig.

.  1 de tilfeller representantskapsmedlemmer deltar  i  andre møter som representanter for
Innlandet Revisjon IKS, så god/gjøres de med kr. 5 00, ()0 pr. møte.

2.  Dekning av  tapt  arbeidsførtjeneste.
Tapt arbeidsfortjenestc dekkes  når  ivaretakelsen  av  vervet medfører reelt  tap i ordinær inntekt
innenfor den enkeltes ordinære arbeidstid. Denz  inkluderer  tap av  ubekvemstillcgg.
Ovenidsgodtgjøring/ekslrafonjeneste  for  øvrig erstanes  ikke.

Legitimørt  tag.

Så vidt mulig skal løpt arbeidxfbrljenesze legilimeres skriftlig [ra arbeidvgiver.
Selvs/endig næringsdrivende som kan dokumentere et tap i inn/ekt, kan etter godkjenningfra
styre! gis godkjenning etter dette punkt,
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Ulegitimerl  tug

Ulegizimer;  [up kart dekkes  når det  zrfarbundet medpmktiskc vanskeligheter fifremskaflé
nødvendig dolmmenmqfun. Dene gjelderfar

I  Selvstendige næringsdrivende
Beløpelfastseltes  i  samråd  med  administrasjonen. Ligningsaztesl  kan  krevesfrem/agl sammen
med  egenerklæring.  U/gjfter til  vzkar  som  ivaretar  den  næringsdrivende.? oppgaver dekkes
eller dette  punkt,

.  Personer  med  amsorgsamvar  (fur  barn under  12 år, eldrefurzksjnnshemmede, ved
sykdom  m.v) Egenerklæringfremlegges. Del  avklares i hvert tilfelle  om  ulbetaling skjer  til
representanten eller  til  Stedfwlreder.

Ulegitimerl  rap kan  dekkes  med  inntil  kr. 25 0.- pr.  time, maksimalt  kr. Z.j0(),— pr.  dag.
(Reisetiden inkluderes ifraværfra  arbeidstid).

Krav  am  ulegitimerl  tap godkjennes  av  styrets leder.  T vilsfilfeller legges fremfor styret  for
endelig godkjenning.  "

Innstilling til  vedtak fremmet i møte:
Godtgjørelse til styret endres ikke.

2. Fast godtgiørelse til leder og nestleder av representantskapel endres ikke.
3. Møtegodtgjørclscn per møte for represcnlamskapet endres fra kr 500 til kr 800.
4. Godtgjørdse for dekning av mm arbeidsfunjeneste endres ikke.

Vedtak,  enstemmig:

Godtgjørelse lil  styret  endres ikke.
2. Fast godtgjørelse til leder og nestleder av representantskapct endres ikke.
3. Mmcgodtgjmelsen per møtt: for representamskapet endres fra kr 500 til kr 800.
4 Godtgjørelse for dekning av tap! axbeidsfortjeneste endres ikke.

SAKNR.  09/2017  VALG  A  VREVISOR  0G  GODTGJØRING

Saksopplysninger:
1 2014 ble fire selskaper forespurt 0m tilbud på revisjonstjenestcr for selskapet. Tre revisjonsselskap
leverte nlbud. Buskerud Kommunerevisjon IKS ble valgt til selskapets revisor for regnskapsåret
2014.

Buskerud Kommunerevisjon IKS rev1derte i 2014 14 kommuner og 130 øvrige regnskaper, hvorav
fire interkommunale revisjonsselskaper.

Buskerud Kommunerevisjon IKS har  siden  bliIt valgt som revisor for revisjon av Innlandet Revisjon
IKS årsregnskap. Revisjonshonorar bestående av revisjon av årsregnskapet var
kr 21 150.

Styrets innstilling til vedtak:

Buskerud Kommunerevisjon IKS velges som revisor 1hr Innlandet Revisjon [KS for regnskapsåret
2018.
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Vedtak,  enstemmig:

Buskerud KommunereviSJon IKS velges som revisor for Innlandet Revisjon IKS for regnskapsåret
2018.

SAK NR  10/2018  VURDERING A V  VIDERE PROSESS F  0R  SAMMENSLÅING  MED
HEDMARK  REVISJON  IKS

Saksdokumenter:
Referat fra møte Innlandet Rewsjon IKS og Hedmark Revisjon IKS ] 3.10.2017.

Saksopplysninger:

Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune skal fra 01.01.2020 slå seg sammen til en
region, Region Innlandet. Innlandct Revisjon [KS er i dag revisor for Oppland Fylkeskommune og
Hedmark Revisjon IKS for Hedmark fylkeskommune. Oppland fylkeskommune og Hedmark
fylkeskommune er de største eierne i henholdsvis Innlandet ReviSJon IKS og Hedmark Revisjon IKS.

Det har Vært og forventes en samfunnsutvikling og teknisk utvikling som vil ha  sterk  påvirknmg på
utførelsen av revisjonstjenester og krav til kompetanse for revisjonsselskapsne.

Styreleder og daglig leder iHedmark Revisjon IKS og lnnlandel Revisjon IKS hadde 13.\0.\7 møte
for å drøfte fremlidig organisering av kommunal revisjon i Hedmark 0g Oppland. Det ble analt a1
selskapene skullc drøfte fremtidlg organisering av kommunal revisjon i Hedmark og Oppland, i sine
respektive slyrer og representantskapsmøtcr. Det ble avtalt nytt møte i juni 2018 for vurdering av om
det er grunnlag for å arbeide med en intensjonsavtale for videre prosess med sammenslåing av
selskapene fra 01.01.2020.

Styret behandlet sakeni sin møte 27. februar 2018. Styre1 fattet enstemmig vedtak som følger:
«Styret  ser bådefordeler 0g utfordringer  med  å  slå seg sammen  med  Hedmark Revisjon  IKS.  Styrer
mener  det er  representantskapel  som far avgjørelse på om selskaper bør gå  videre medprosessfur
ulredning/br en eventuell summenslåmg til ett selskap.  »

Styrets innstilling til  vedtak:
Saken  legges frem uten innstilling til vallak,

Innstilling til  vedtak i møtet:
1  Representamskapet bestiller en utredning om sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og

Hedmark Revisjon IKS med Virkning fra 01.01.2020.
2. Utrcdmngen skal vise vurderinger av:

21. Fordeler og ulemper ved dagens revisjonsordnlng og ved en eventuell sammenslåing med
Hedmark Revisjon IKS.

b. Aktuelle organisasjonsformer

c. Organisering av selskapet
3. Rapporten skal ferdigstllles innen 31.12.2018
4. Styrene i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS skal utgjøre en styringsgruppe.

Vedtak,  enstemmig:

1. Representantskapet besuller en utredning om sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og
Hedmark Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2020.
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2. Utredningen skalvise vurderinger av-
a. Fordeler 0g ulemper ved dagens rcvisjonsotdning og ved en eventuell sammenslåing med

Hedmark Revisjon IKS.

b. Aktuelle organisasjonsf'onner
c. Organisering av selskapet

3. Rapporten skal ferdigstilles innen 31.12.2018
4  Styrene  i  Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS skal utgjøre en styringsgruppe

RETT UTSKRIFT
Lillehammer,  24. mai  2018

n  '  .
w  aa fägæc

'ørg' agen
bag" leder

Sendes  til:  Medlemmer  og varamedlemmer, Deltagerne, Styret
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Innlandet Revisjon IKS              
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Representantskapsmøtemøte 

23. mai 2018 

Daglig leder  

Bjørg Hagen 
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Agenda 
Informasjon om selskapet 
 
Revisjonstjenestene 
 
Sammenslåingsprosess Nord-Gudbrandsdal 
 
Personal  
 
Drift 
 
Oppfølgingspunkt fra siste representantskapsmøte 
• Benchmarking 
• Utvikling i faktureringsgrad 
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Innlandet Revisjon IKS 
Eiere 
• Oppland fylkeskommune og 18 kommuner i Oppland 

– 01.01.05 Oppland fylkesrevisjon, Sør-Gudbrandsdal- og Sør-Oppland 
kommunerevisjon  

– 01.01.18 Nord Gudbrandsdal kommunerevisjon   

  
Ledet av: 

– Representantskap; en politiker fra hver av eierkommunene 
– Styre; tre styremedlemmer og to varamedlemmer 
– Daglig leder 

 
Kontor 

– Hovedkontor: Lillehammer  
– Kontor: Gjøvik og Otta 

 
19 ansatte 

– 11 Regnskapsrevisjon 
– 7 Forvaltningsrevisjon 
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Selskapets målsetting 

• Sikre eierne effektive lovpålagte revisjonstjenester: 
– Til selvkost etter medgått tid 

 

• Bidra til å gi beslutningstakerne et pålitelig og relevant 
beslutningsgrunnlag 

 

• Bidra til at befolkningen får tillit til kommunal forvaltning 
og tjenesteproduksjon 

 

• Bidra til å læring og fremme en funksjonsdyktig, 
effektiv og rasjonell kommunal tjenesteproduksjon 

 

 



Innlandet Revisjon IKS              

Det foretrukne revisjonsselskapet 

5 

Selskapets tilknytning til 

kommunene 

• Selskapsavtalen 

 

• Årlige oppdragsavtaler 
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Revisjonstjenester, kommuneloven 

• Reviderer på vegne av kommunestyret og fylkesting 

 

• Formålet med revisjonen 

– Gi tillit og bidra til læring i kommunen 

 
• Regnskapsrevisjon 

– Bekrefte økonomisk informasjon 
• Kommuneregnskap 

• Attestasjoner 

• IKS, KS, Kirker, Legater m.m. 

 
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

– Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse samt 

etterlevelse av lover og regler 
 
 
 

Uavhengighet – objektivitet – kompetanse– intern kvalitetssikring 
 



Innlandet Revisjon IKS              

Det foretrukne revisjonsselskapet 

7 

Regnskapsrevisjon 
• Metodikk utvikling 

– Standardisering 
– Kommunikasjon med kommunene 

 
• Kommunenes årsregnskap 2017,  

– 18 av 19 revisjonsberetninger levert innen 15.4 
 

  
• Kirkelig fellesråd, sokneråd, fjellstyrer, IKS, 

kommunale foretak, stiftelser 
 
• Attestasjoner 
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Forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll 

Bestillinger fra kontrollutvalgene  

 

FR prosjekter kan også bli initiert av kommunestyret. 

 

Portefølje - eksempler 
– Spesialundervisning / tidlig innsats 

– Styring, kontroll,  

– Målstyring 

– Internkontroll barnevern 

– Psykisk helse 

– Åpenhet – journalføring 

– Skoleresultater 
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Kommunikasjon med kontrollutvalgene 
Formål:  
• Bidra til å gjøre kommunen bedre 
• Informasjon som ivaretar KU tilsynsansvar overfor revisjonen 

 
Sekretariater 
• Fire sekretariater som ivaretar saksbehandlingen for våre 

kontrollutvalg. 
• Arbeidsdeling mellom sekretariater og revisjonen. 

 
Regnskapsrevisjon 
• Overordna revisjonsstrategi 
• Resultatet av gjennomførte revisjonshandlinger 
• Rapporteringsplikt iht. kommuneloven 

– Misligheter 
– Brudd på internkontroll 

 
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
• Bidra ved valg av revisjonsprosjekter 
• Statusrapportering, spesielt ved endringer av forutsetningene 
• Presentasjon av resultatet av prosjektet 

 
 

 



Sammenslåingsprosess med NGK 
 

Ansatte  

• De to ansatte er overført til Innlandet 
Revisjon IKS   

• KLP 

 

Kontor på Otta 

• IKT 
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Selskapets utvikling 2008-2018 
Regnskapsrevisjon  

• Fra 15 til 11 ansatte 

• Øket formalkompetanse 

• Metodisk utvikling 

 

Forvaltningsrevisjon 

• Fra 5 til 7 ansatte 

• Øket formalkompetanse 

• Metodisk utvikling 

 

Eierkommuner 

• Øket fra 14 til 19 
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Personale - kompetanseutvikling 

Rekruttering, kompetansekrav 

• Regnskapsrevisor 

• Forvaltningsrevisorer 

 

Kompetanse utvikling 

• Arbeidsorganisering 

• Etterutdanningskrav NKRF 

• 2 kvalitetskontrollører 

• Deltaker i revisjonskomiteen 

 

 

 

 
 



Fakturering 

Faktureringsgrad beregnes etter ferie og 
sykdom 

 

 

 

Interntid 

• Administrasjon og møter 

• Kurs og faglig oppdatering 

• Reise 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

63,3 64,6 63,1 63,4 68,3 66,5 70,6 73,1 72,6 



Endring i faktureringsgrad  

• Fokus på fakturerbar tid 

 

• Regnskap og lønn eksternt 

 

• Organisering av revisjonstjenestene 

– Kuttet fagansvarlig for regnskapsrevisjon 

– Flere oppdragsansvarlige revisorer 
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BENCHMARKING 

Revisjon av årsregnskapet/driftsinntekter 
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Gjennomsnitt 

Revisjonskostnad/Driftsinntekt 
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REGNSKAPSREVISJON UTVIKLING 
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Jevnaker Øyer Gausdal Søndre Land Nord-Fron Nordre Land Lunner Vestre
Toten

Gran Østre Toten Lillehammer Gjøvik OFK

Revisjon av årsregnskapet / kommunens driftsinntekter 

2005 2010 2012 2015 2016



Møte 13.10.17 Hedmark Revisjon IKS 

Endringer  

• Regionreform 01.01.20 

• Teknisk utvikling i samfunnet 
– Revisjonsmetodikken og Kompetansebehovet 

• Ny kommunelov endring av revisjonsmandatet 
– Revisjonsmetodikken og kompetansebehovet 

 

Prosess 

• Styret 27.02.17 
– Ser fordeler og utfordringer 

– Representantskapet  

• Møte Hedmark Revisjon IKS, juni 2018 

• Eventuell sammenslåing 01.01.2020 
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Møte 13.10.17 Irev og Hedmark 

Revisjon IKS 
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Fordeler Utfordringer 

Kompetanse Kulturforskjeller 

Spesialiseringsmuligheter Lokaliteter - antall 

Sårbarhet Ansattes reisekostnader 

Uavhengighet Selskapenes økonomiske stilling 

Ulike IKT løsninger 



Hedmark revisjon IKS 

Eier- og representantskapsmøte 20.04.18 

• Utredning av muligheten for 

sammenslåing fra 01.01.2020 

• Utredningen skal vise: 

– Organisasjonsform 

– Organisering av selskapet 

– Ferdigstilles innen 31.12.18 

• Styrene – styringsgruppe 
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Hadeland Energi AS 

Til           
 
generalforsamlingen i Hadeland Energi AS 

 
Ark.:  HE 012 JAO/- 

sak nr : 2018-1005 
 
 

 

Innkalling til ordinær generalforsamling                                                            
i Hadeland Energi AS 
 
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hadeland Energi AS på Jaren 
 

mandag 4. juni 2018, kl. 09.30 
 
Følgende saker foreligger til behandling: 
 
 1/2018 Åpning og godkjenning av aksjer og fullmakter 
 
 2/2018 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
 3/2018 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 
 
 4/2018 Årsoppgjør for 2017 

a) Resultatregnskap og balanse 
b) Årsberetning 
c) Revisors beretning 
Vedlegg 

 
 5/2018 Godtgjøring til styret og valgkomité fra ordinær generalforsamling 2017 til  
   ordinær generalforsamling 2018 
   Vedlegg 
 
 6/2018 Godtgjørelse til revisor for 2017 
   Vedlegg 
 
 7/2018 Valg av styre 
   Vedlegg 
 
 8/2018 Valg av valgkomité 
   Vedlegg 
 
 9/2018 Orientering/status refinansiering av ansvarlig lån 
   Vedlegg 
 
Jaren, 27. april 2018 
Hadeland Energi AS 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm 
styrets leder     Stein Aukner 
(sign.)     adm. direktør 



Hadeland Energi AS 

Sak: 1-9/2018 
Ord. generalforsamling: 4. juni 2018 

Ark.: HE 012 SA/- 
Sak nr: 2018-1005 

 
 
 
1. Åpning og godkjenning av aksjer og fullmakter 

Møtet åpnes med fortegnelse over aksjeeiere og fullmakter. 

Forslag til vedtak: 
 
Styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm åpnet møtet og opprettet fortegnelse over aksjeeiere i Hadeland 
Energi AS og fullmakter. 
 
Aksjene var representert ved:  

Gran kommune v/Willy Westhagen   som representerer 34% av aksjene 
Jevnaker kommune v/Lars Magnussen  som representerer 8,5% av aksjene 
Lunner kommune v/Harald Tyrdal   som representerer 8,5% av aksjene      
Glitre Energi AS v/Pål Skjæggestad   som representerer 49% av aksjene       
 
Således var samtlige aksjer representert.. 
 
 

 
2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Møteinnkalling er datert og sendt fra Hadeland Energi AS 27. april 2018, og tilfredsstiller 
aksjelovens krav til innkalling, § 5–10, 2. ledd. 

Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 

Generalforsamlingen skal velge en person til å lede møtet og en person til å medundertegne 
protokollen for generalforsamlingen i Hadeland Energi AS . 

Forslag til vedtak: 
 
……………………………………… velges til møteleder. Til å medundertegne protokollen  
velges ……………………………….. 
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4 Årsoppgjør for 2017 

Vedlagt følger årsoppgjøret i Hadeland Energi AS for 2017 for selskap og konsern. 

Årsoppgjørsdokumentasjonen består av styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med 
tilhørende noter, samt kontantstrømoppstilling og revisors beretning.                           

Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen vedtar selskapets: 
 

1. årsberetning for 2017. 
2. årsregnskap for 2017. 
3. styrets forslag til disponering av selskapets overskudd etter skatt: 

 
- overført til annen egenkapital 19,5 mill. kr. 
- utbytte 7,5 mill. kr. 

 
 
5 Godtgjøring til styret og valgkomité fra ordinær generalforsamling 2017 til 

ordinær generalforsamling 2018 

I Retningslinjer for valgkomité fremgår det at valgkomitéen skal «foreslå styrehonorarets 
størrelse. Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen skal reflektere styrets ansvar, 
kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.» 
 
Styrehonorar for perioden 2016/2017 var: 
 
Styreleder:   kr.  75.000,- 
Styremedlemmer:  kr.  50.000,- 
 
Valgkomitéen forslag og kommentarer til styrehonorar i Hadeland Energi AS for 2017-2018: 
 
Styreleder:   kr.  65.000,- 
Styremedlemmer:  kr.  50.000,- 
 
Ved forslag til styrehonorar for 2016/2017 ble det lagt til grunn at det hadde vært ekstraordinær 
arbeidsmengde i Hadeland Energi AS. Denne arbeidsmengden er nå ikke lenger tilstede, men er 
heller blitt overflyttet til ytterligere merarbeid i Hadeland Kraftproduksjon og Viul Kraft AS. 
 
… 
 
Honorarer for Valgkomitéen i Hadeland Energi har siste periode vært: 
  
 Valgkomitéens leder:  kr. 7.000,- 
 Valgkomitéens medlemmer: kr. 3.500,- 
 
 



Hadeland Energi AS 

Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen fastsetter godtgjøring til selskapets styre som følger 
 Styrets leder  kr. 65.000,- 
 Styremedlemmer  kr. 50.000,- 
 
Generalforsamlingen vedtok honorar til Valgkomiteen som følger 
 Valgkomitéens leder:  kr. 7.000,- 
 Valgkomitéens medlemmer kr. 3.500,- 
 
Godtgjørelsene gjelder perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 
denne dag, 4. juni 2018. 
 
 
6 Godtgjøring til revisor for 2017 

Faktura for lovpålagt revisjon fra PriceWaterhouseCoopers AS (PwC) for regnskapsåret 2017 for 
Hadeland Energi AS utgjør kr. 163.000,-. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Lovpålagt revisjon for 2017 dekkes etter regning. 
 
 
7 Valg av styre 

I følge Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland Energi skal valgkomitéen finne frem til og 
foreslå kandidater til selskapets styre og foreta presentasjon av kandidater for 
generalforsamlingen.  
 
Dagens styresammensetning: 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder   Valgt til 2018 
Margrethe Smith  Styremedlem   Valgt til 2018 
Atle Roll-Matthiesen jr Styremedlem   Valgt for 2 år til 2019 
Finn Martinsen  Styremedlem   Valgt for 2 år til 2019 
Ingunn Granaasen Styremedlem   Valgt for 2 år til 2019 
Harald Guldahl  Styremedlem   Valgt til 2018 
Irene Thorsplass  Styremedlem   Valgt til 2018 
 
Av sittende styre er Bjørn Niklas Sjøstrøm, Margrethe Smith, Harald Guldahl og Irene Thorsplass på valg. 
Irene Thorsplass har meddelt at hun ikke stiller for gjenvalg. 
 
Valgkomiteen innstiller på valg av følgende styre.  
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm  Styreleder Gjenvalg Velges for 2 år til 2020 
Margrethe Smith  Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2020 
Atle Roll Mathiesen  Styremedlem ikke på valg Valgt for 2 år til 2019 
Finn Martinsen   Styremedlem ikke på valg Valgt for 2 år til 2019 
Ingunn Granaasen  Styremedlem ikke på valg Valgt for 2 år til 2019 
Harald Guldahl   Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2020 
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Bjørn Niklas Sjøstrøm foreslås gjenvalgt som styreleder 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen valgte følgende styre: 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm  Styreleder Gjenvalg Valgt for 2 år til 2020 
Margrethe Smith  Medlem Gjenvalg Valgt for 2 år til 2020 
Atle Roll Mathiesen  Medlem ikke på valg Valgt for 2 år til 2019 
Finn Martinsen   Medlem ikke på valg Valgt for 2 år til 2019 
Ingunn Granaasen  Medlem ikke på valg Valgt for 2 år til 2019 
Harald Guldahl   Medlem Gjenvalg Valgt for 2 år til 2020 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm gjenvelges som styreleder. 
 
 
 
8 Valg av Valgkomité 

Forslag til medlemmer i valgkomiteen vil bli fremsatt under generalforsamlingen.. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen …………………………………………………………………………. 
 
 
 
9 Orientering/status refinansiering av ansvarlig lån 

Styreleder vil gi en kort redegjørelse om prosess knyttet til mulig refinansiering av selskapets ansvarlige 
lån, herunder en timeplan for antatt henvendelse til eiere og långivere. 

Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.  
 
…… 
 
Det var ikke ytterligere saker til behandling. Generalforsamlingen ble avsluttet.  
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Glitre Energi eies av de lokale kommunene i Buskerud og 
Hadeland. Overskuddet fra Glitre Energi nyter alle godt av, og 

går blant annet til skoler og eldreomsorg i vår region.

LITT DITT

www.hadeland-energi.no
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HISTORIEN
Hadeland Energi AS er en videreføring av den tidlig-
ere nett, strømsalg og fibernett virksomhet som ble 
drevet gjennom selskapene Hadeland Energi Nett AS, 
Hadeland Strøm AS og Hadeland Ringerike Bredbånd 
AS.

Tydelige signaler fra offentlige myndigheter om krav 
til funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen 
virksomhet, samt muligheter for å oppnå betydelig 
effektiviseringsgevinster, bredere kompetanse og 
vekstmuligheter utenfor det lokale området ga grunn-
lag for at Hadeland Energi gjennom 2015 og 2016 
integrerte sine operative virksomheter i henholdsvis 
Glitre Energi Nett, Glitre Strøm og Fiber1 og mottok 
eierandeler i disse selskap som oppgjør. 

Hadeland Energi AS er eid av de tre Hadelandskom-
munene, Gran (34%), Jevnaker (8,5%), Lunner (8,5%) 
og Glitre Energi AS (49%). Selskapet har hovedkontor 
på Jaren i Gran kommune. Eierstrukturen ble etablert 
i 2003 da Glitre Energi kom inn som eier gjennom en 
rettet kapitalutvidelse

VIRKSOMHETEN
Hadeland Energi AS er et holdingselskap for eier- 
andeler i selskaper med kjernevirksomhet innen drift 
av el-nett, fiber-bredbåndtjenester, og salg av strøm 
til sluttbruker. Hadeland Energi AS er i dag uten egen 
operativ virksomhet. 

Selskapet rolle er å forvalte og videreutvikle våre 
verdier gjennom et aktivt eierskap. Vi er gjennom  
aksjonæravtaler sikret betydelig innflytelse i de under-
liggende virksomheter.

Årets resultat etter skatt utgjør NOK 27,0 mill. Resul-
tat omfatter vår andel av driftsresultat etter skatt for 
Glitre Energi Nett Holding AS og Fiber1 AS. 

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og 
regnskapet for 2017 er satt opp på bakgrunn av dette.

DETTE ER HADELAND ENERGIS 
ENGASJEMENT

ALLOKERING AV VÅR KAPITAL
Selskapets totalkapital er allokert på følgende måte 
per 31.12.17.

I det følgende gis kommentarer til status og utvikling 
innen våre sentrale investeringer.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

Glitre Energi 
Nett Holding AS 

(18,29 %)

NETT
Glitre Energi 

Strøm Holding AS 
(10,5 %)

MARKED
Fiber 1 AS 
(34,7 %)

BREDBÅND

  Aksjer Giltre Nett Holding
  Lån til Glitre Nett Holding
  Aksjer Fiber1

  Aksjer Glitre Energi Strøm
  Likvide milder

223

20
20

92

50

Mill NOK.
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FIBER1 AS - EIERANDEL 34,7%
Fiber1 bygger fibernett til husholdninger og bedrifter 
fra Gjøvikregionen, til Toten via Hadeland og Ringe-
rike, til Asker og Lier i sør, samt Modum. Gjennom  
partneravtale med Altibox leveres interaktivt TV,  
høyhastighetsbredbånd, og telefoni. 

Fiber1 har 17 308 abonnenter ved årsskiftet. 

Fiber1 har en sterk posisjon i sine geografiske hoved- 
områder. Selskapet har ambisjon om betydelig vekst i 
nærliggende områder. Etablering av fiberbasert tilbud 
er kapitalkrevende og krever derfor en grunnleggende 
kundebase.   

Inntektsført resultatandel fra Fiber1 utgjør NOK 4,4 
mill.  Det er ikke mottatt utbytte fra selskapet i 2017.

Tilbud innen bredbånd-innholdstjenester gjennom  
Fiber 1 AS utvikles i tråd med gjeldende forret-
ningsstrategier. Fiber1 har behov for, og ambisjon-
er om, betydelig vekst gjennom de kommende år 
for å styrke sin posisjon og forbedre sin kostnads- 
effektivitet. I lys av vekstambisjon er det ikke plan om 
å hente utbytte fra Fiber1 i den kommende fem års 
perioden. 

GLITRE ENERGI NETT HOLDING AS 
- EIERANDEL 18,3%  
Glitre Energi Nett Holding er et nettkonsern som har 
ambisjon om å skape god langsiktig verdiutvikling 
for eierne og forutsigbare økonomiske resultater  
underveis. Strategien er å søke vekstmuligheter  
innenfor kjernevirksomheten. 

Nettkonsernets virksomhet er i hovedsak knyttet til 
drift og utvikling av kraftnett, samt levering av nett- 
tjenester til kundene i forsyningsområdet.

Nettvirksomhet utgjør en samfunnskritisk funksjon og 
er underlagt et omfattende regelverk knyttet til sam-
funnssikkerhet, leveringskvalitet og kundefunksjoner.  

Konsernet eier ca 82% av regionalnett i Buskerud, og 
har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i Dram-
men, Kongsberg, Nedre Eiker, Lier, Gran, Jevnaker og 
Lunner (Hadeland), samt i Finseområdet.  

Totalt forbruk i distribusjonsnettet der nettselskapet 
har konsesjon var på 2.476 GWH. 

Antall nettkunder var 91 150 ved utgang 2017. 

Glitre Energi Nett er godt i gang med utrulling av 
«Smartmålere» og installasjon forventes sluttført i  
løpet av 2018.

Nettkonsernet søker stabile nett-tariffer overfor kun-
dene. Nett-tariffene forventes å måtte økes i årene 
fremover som følge av økt nettleie for sentralnett, og 
økte investeringer i konsernet. 

Det nasjonale politiske miljø har i de senere år uttrykt 
behov for å effektivisere nettselskapene bl.a gjennom 
å utvikle en mer rasjonell selskapsstruktur. 

Inntektsført resultatandel fra Glitre Nett Holding AS 
utgjør NOK 24,3 mill.

Mottatt utbytte til Hadeland Energi AS fra nettkon-
sernet i 2017 var NOK 10,2.mill. Dette beløpet vises 
regnskapsmessig som tilbakebetaling av kapital. 

Nettselskapet forventes også i årene fremover vise 
gode resultater og bidra med  løpende utbetalinger til 
sine eiere. 

GLITRE ENERGI STRØM HOLDING AS 
- EIERANDEL 10,5%
Glitre Energi Strøm selger strøm primært til 
sluttbruker markedet i de historisk hjemme- 
markeder – Kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, 
Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg og Lier. Utover 
dette selges også kundesentertjenester til Glitre  
Energi Nett, samt faktureringstjenester til Vardar 
Varme og Drammen Fjernvarme. 

Glitre Energi Strøm ønsker å være et frontselskap i 
det grønne skifte. All strøm til husholdningsmarkedet  
leveres således med opprinnelsesgaranti og er  
produsert ved Glitre Energi Produksjons vann-
kraftverk i vår region. 

Markedet for sluttbruker salg er preget av krevende 
konkurranse, mange aktører og pressede marginer. 
Aktørene i markedet arbeider løpende med nye til-
tak i salgsprosessen, samt utvikling av nye innsalgs- 
argumenter. Dette har for Glitre Energi Strøm resul- 
tert i en økt kundebevegelse, hvor stadig flere hus- 
holdningskunder kontinuerlig velger å være på søken 
etter ny strømleverandør.

www.hadeland-energi.no
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Glitre Energi strøm hadde 51.353 strømkunder ved 
utgang av året.  

Bransjen er inne i en historisk endringsprosess som vil 
har stor betydning med hensyn til antall selskaper og 
strukturen i bransjene fremover. 

Glitre Energi Strøm er organisert i tråd med kommende 
regulatoriske krav om funksjonelt skille, herunder 
skille mellom kundedatabasene i strøm og nett. 

Glitre Energi Strøm har implementert gjennom- 
fakturering, altså slik at strømkunden mottar en samlet 
faktura for strøm og nettkostnad, for mer enn 90% av 
strømkundene. Ordningen har medført utfordringer  
og økonomiske ulemper. Det arbeides for å bedre 
rammebetingelsene i dagens ordning for gjennom- 
fakturering. 

Nettselskapenes Innføring av «Smartmålere» vil 
skape mulighet for nye tjenester og produkter. Frem– 
tidens strømleveranse forventes å være en del av 
en større tjenesteleveranse. Evne til å etablere en 
bærekraftig relasjon mellom tjeneste- og teknologi- 
leverandører vil være en kritisk faktor. 

Det arbeides med utvikling av en ny digitalisert platt–

form for slike tjenesteleveranser og kundekontakt. 
Denne utviklingen vil skje gjennom et nyetablert  
datterselskap OSS Norge AS.

Resultatandel fra Glire Energi Strøm konsolideres 
ikke. Det er ikke mottatt utbytte fra selskapet i 2017.

Markedsselskapet arbeider innen et område med stor 
konkurranse og pressede marginer. Det forventes 
ikke utbytte fra dette selskapet de kommende år.

PERSONALFORHOLD, ARBEIDSMILJØ 
OG LIKESTILLING
Som følge av overføring av de operative virksomheter 
til ny eierstruktur har Hadeland Energi AS ikke egne 
ansatte.

Styret i Hadeland Energi AS består av tre kvinner og 
fire menn alle valgt av eierne. 

MILJØRAPPORTERING 
Hadeland Energi AS driver ikke virksomhet som i seg 
selv påvirker det ytre miljø. 

Vi er opptatt av å være miljøbevisste i våre handlinger. 
Vi søker således også å påvirke driften innen våre 
underliggende virksomheter i slik retning. Glitre Energi 

HOVEDTALL UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER

GLITRE NETT HOLDING GLITRE ENERGI STRØM FIBER1

mill NOK 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Driftsinntekter 620 781 859 237 461 437 86 109 168

Driftsresultat 101 162 212 -3 -3 -12 11 5 20

Resultat før skatt 91 152 205 -2 -2 -12 10 4 15

Totale Aktiva 1 940 2 037 2 202 200 202 204 141 522 565

Bokført Egenkapital 1 301 1 375 1 472 151 152 142 84 252 267

Antall kunder 87 000 87 500 91 150 52 500 53 400 51 353 15 000 16 000 17 300
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Strøm’s fokus på opprinnelsesgaranti for levert strøm 
er i tråd med vårt syn. 

KONTANTSTRØM
Som følge av at resultatandeler fra tilknyttet selskap 
føres inn i vårt regnskap oppstår betydelige avvik mel-
lom vist årsresultat og operativ kontantstrøm. I 2017 
er det således inntektsført ca NOK 18,5mill. mer enn 
mottatt kontantstrøm fra underliggende virksomhet. 

Gjennom 2017 er det foretatt ekstraordinær ned-
betaling av bankgjeld med NOK 10 mill. ut fra en 
vurdering av disponibel likviditet.  

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Eierstyring og selskapsledelse 
God eierstyring og selskapsledelse er viktig når man 
skal samordne aksjonærenes, ledelsens, de ansattes 
og andres interesser. Hadeland Energi AS søker å opp-
nå eierstyring og ledelse av høy standard og langsiktig 
verdiskapning for aksjonærene. 

Den norske anbefalingen for eierstyring og selskaps-
ledelse skal hjelpe børsnoterte selskaper med å klar- 
gjøre rolledelingen mellom aksjonærer, styre og 
ledelse mer utfyllende enn det som kreves i de aktuelle 
lover. Hadeland Energi vil søke å arbeid i samsvar med 
den norske anbefalingen.

Egenkapital
Selskapet tar sikte på en forsvarlig økonomisk struk-
tur tilpasset dets virksomhet.  Egenkapitalen pr. 31. 
desember 2017 var NOK 366,5 mill. og egenkapital- 
andelen er 90%. Egenkapitalandelen anses god i lys av 
risikoen ved og omfanget av virksomheten. Vurdering-
er vedrørende selskapets kapitalstruktur baseres på 
selskapets mål, markedssyn, strategier og risikoprofil. 

Utbytte
Hadeland Energi AS har langsiktig mål om et stabilt 
årlig utbytte. Når styret vurderer utbetaling av utbytte, 
legger det vekt på selskapets likviditet, kravene om 
forsvarlig egenkapitalnivå og tilstrekkelige ressurser 
til fremtidig vekst. 

LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG TRAN-
SAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Styret og ledelsen skal like-behandle alle aksjonærer. 
Transaksjoner med nærstående skal gjennomføres  

etter armlengdeprinsippet og i samsvar med den 
norske aksjeloven.

FRITT OMSETTELIGE AKSJER
Hadeland Energi AS’s aksjer er fritt omsettelige. Det 
er dog aksjonæravtaler som gir øvrige eksisterende  
aksjonærer forkjøpsrett ved omsetning.

VALGKOMITÉ
Valgkomiteen gir generalforsamlingen anbefaling 
vedrørende styrets sammensetning og godtgjørelsen 
til styremedlemmer. Styremedlemmene blir direkte 
valgt av generalforsamlingen. 

AKSJONÆRAVTALER
Gjennom aksjonæravtaler er det definert en god platt-
form for styrets langsiktige arbeid med å realisere  
ønsket utvikling og skape verdier for aksjonærene.

FINANSIELL RISIKO
Hadeland Energi AS er eksponert for ulike typer risiko-
er. Følgende områder er etter styrets vurdering av 
størst betydning: 

Verdifall på investeringer 
Ordinær forretningsmessig risiko knyttet til verdi- 
utvikling på våre investeringer.

Renterisiko 
Selskapet har lån i finansinstitusjon med flytende 
rente. Utover dette har selskapet ansvarlig lån med 
fast rente fra sine eiere. Styret vurdere selskapets 
renterisiko som begrenset

Likviditetsrisiko 
Styret vurderer selskapets likviditets som tilfreds- 
stillende.

UTSIKTENE FREMOVER
Årsresultat for 2018 for selskapet ventes å bli  
på nivå med 2017. Det forventes ikke strukturelle 
transaksjoner.

De underliggende virksomhetene står samlet sett 
overfor betydelige utfordringer og muligheter 
frem-over, og vil gjennom kontinuerlig fokus på  
forbedringsmuligheter søke å styrke sine posisjoner 
og lønnsomhet. 

www.hadeland-energi.no
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___________________ ______________________ _____________________
Bjørn Niklas Sjøstrøm Margrethe Smith Atle Roll-Matthiesen
styrets leder styrets nestleder styremedlem

___________________ _______________________ ______________________
Finn Martinsen Ingunn Granaasen Harald Guldahl
styremedlem styremedlem styremedlem

____________________ _______________________
Irene Thorsplass Stein Aukner
styremedlem adm. direktør

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
Bjø Nikikikkkkkkkkkkiiikkiikki l Sjø t ø

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________________ _____________________ _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ _________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
Finn Martinsen

dl

____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________ __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________ _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ _______________________________ _______________________________________
Harald Guldahl

dl

______________________________________________________________ ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ _______________________________________________

____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoll-Matthiesen

______________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Jaren, 11. mai 2018

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING
Selskapet har begrensede ordinære driftsinntekter 
noe som medfører negativt driftsresultat. 

Driftsresultatet er NOK -2,5 mill. (-1,7) 

Resultatet før skatt i selskapet er NOK 27,0 mill. 
(56,1). Årsresultatet etter skatt er NOK 27 mill. 
(54,0).

Den store reduksjon fra 2016 skyldes at det dette år 
ble inntektsført en betydelig gevinst knyttet til struk-
turprosesser. 

Styret foreslår at årets overskudd etter skatt for  
Hadeland Energi AS NOK 27.0 mill. disponeres slik:

Overført til annen egenkapital     NOK 19,5 mill. 
Utbytte                                                        NOK   7,5 mill.

8



RESULTATREGNSKAP
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Hele 1.000 kroner Note 2017 2016

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter 2,4,12 0 575

Sum driftsinntekter 0 575

Driftskostnader
Lønnskostnader 2,10 824 -1 184

Andre driftskostnader 2,3,12 1 745 3 546

Sum driftskostnader 2 569 2 362

Driftsresultat -2 569 -1 787

Finansinntekter og -kostnader
Inntekt på investering i tilknyttet selskap 5 28 756 29 353

Annen renteinntekt 2 228 1 995

Annen finansinntekt 4 3 28 175

Annen rentekostnad 11,12 1 448 1 604

Netto finansresultat 29 539 57 918

Resultat før skattekostnad 26 970 56 131

Skattekostnad 13 0 2 121

Årsresultat 26 970 54 011

Overføringer
Avsatt utbytte 9 7 500 7 500

Overført til/fra annen egenkapital 9 19 470 46 511

Sum overføringer 26 970 54 011

RESULTATREGNSKAP
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Hele 1.000 kroner Note 2017 2016

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle anleggsmidler
Utsatt skattefordel 13 0 0

Sum immaterielle anleggsmidler 0 0

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i tilknyttet selskap 5 314 746 296 234

Andre aksjer 6 20 668 20 668

Obligasjoner og andre fordringer 7 50 123 50 123

Sum finansielle anleggsmidler 385 536 367 025

Sum anleggsmidler 385 536 367 025

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 12 557 1 188

Sum fordringer 557 1 188

Kasse og bank
Bankinnskudd 14 19 021 31 900

Sum kasse og bank 19 021 31 900

Sum omløpsmidler 19 578 33 087

Sum eiendeler 405 114 400 111

BALANSE

www.hadeland-energi.no
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Hele 1.000 kroner Note 2017 2016

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 8 38 235 38 235
Overkurs 9 164 099 164 099
Sum innskutt egenkapital 202 334 202 334

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 164 142 144 672
Sum opptjent egenkapital 164 142 144 672
Sum egenkapital 366 476 347 006

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 1 959 1 957
Sum avsetning for forpliktelser 1 959 1 957

Langsiktig gjeld
Ansvarlig lån 11 18 778 18 778
Pantelån og gjeldsbrevlån 11 9 840 24 477
Sum langsiktig gjeld 28 618 43 255

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 12 115 152
Skyldig off. avgifter 14 266 57
Foreslått utbytte 9 7 500 7 500
Annen kortsiktig gjeld 12 181 184
Sum kortsiktig gjeld 8 061 7 893
Sum gjeld 38 638 53 105
Sum egenkapital og gjeld 405 114 400 111

EGENKAPITAL OG GJELD

___________________ ______________________ _____________________
Bjørn Niklas Sjøstrøm Margrethe Smith Atle Roll-Matthiesen
styrets leder styrets nestleder styremedlem

___________________ _______________________ ______________________
Finn Martinsen Ingunn Granaasen Harald Guldahl
styremedlem styremedlem styremedlem

____________________ _______________________
Irene Thorsplass Stein Aukner
styremedlem adm. direktør

________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Bjø Nikikkkkkkkkikkkkikiiikkiikkkkikl Sjø t ø

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ____________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Finn Martinsen

dl

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ _____________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ __________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________
Harald Guldahl

dl

_________________________________________ _______________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee RRRRRRRRRRRRRRRRRRoll-Matthiesen

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________ ____________________

Jaren, 17. april 2018
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Hele 1.000 kroner 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

Resultat før skattekostnad 26 970 56 131

Ordinære avskrivninger 0 0

Pensjonskostnad uten kontanteffekt 2 -3 035

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0

Poster klass. som invest.- eller finansieringsakt. -28 759 -57 527

Endring i kundefordringer 0 731

Endring i leverandørgjeld -37 -1 291

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 837 27 314

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -988 22 790

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
Endring bokført verdi av finansielle anl.midler som følge av resultatføring -18 513 -47 768

Inntektsført resultatandel 28 759 57 527

Finansielle anl.midler (utbytte) 0 555

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 10 246 10 295

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -14 637 -3 912

Utbetalinger av utbytte -7 500 -7 500

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -22 137 -11 412

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -12 878 21 673
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 31900 10 227

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 19 021 31 900

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

www.hadeland-energi.no
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NOTE 1  |  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.      

Konsolideringsprinsipper    
Hadeland Energi AS har ikke lenger datterselskaper som skal konsolideres.  

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.     

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.     

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdi-
fallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.    
 
Langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.      

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap    
Hadeland Energi AS har med virkning for årsregnskapet 2016 endret prinsipp for regnskapsføring av aksjer og andeler i selskap med betydelig 
innflytelse, fra kostmetoden til egenkapitalmetoden. Prinsippendringen er for Fiber 1 AS ført mot egenkapitalen 1.1.2015 og sammenlign-
ingstallene for 2015 er omarbeidet tilsvarende. Prinsippendringen er for Glitre Energi Nett Holding AS ført mot egenkapital 1.1.2016 og 
sammenligningstall er ikke omarbeidet, da selskapet ikke anses å være etablert som et tilknyttet selskap for Hadeland Energi AS før på dette 
tidspunkt.     

Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventu-
elle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet 
etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet 
vises  resultatandelen under finansposter.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter  kostmetoden. 
Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 

Inntekter    
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 
  
Kostnader 
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammen heng mellom 
utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er 
aktuelt.      

Fordringer     
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter eventuelt fradrag for avsetning til forventet tap.    
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende   
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er
 nærmere enn tre måneder fra regnskapsdato. 

Pensjoner     
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tarifffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommu-
nal Landspensjonskasse (KLP). 
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Selskapet har for tiden ingen ansatte.   
  
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens opptjeningsform-
el. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer   
 mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes 
således lineær opptjening. 
  
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 
% av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke 
er betinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av 
fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse.

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betal-
ing av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. 
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering.  AFP-forpliktelser innenfor LO/NHO-ordningen er 
en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som  regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. 
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel er presentert netto i balansen.

Alle tall er i 1.000 NOK dersom ikke annet er oppgitt.

www.hadeland-energi.no
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NOTE 3  |  Driftskostnader 

 Driftskostnader etter art 2017 2016

 Fremmedytelser/innleide tjenester 1 676 3 295

 Øvrige driftskostnader 68 251

 Sum 1 745 3 546

NOTE 2  |  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

 Revisor   
Godtgjørelse til PwC og samarbeidende selskaper fordeler seg slik (inkl. mva i 2017 og eks. mva i 2016):

 Lønnskostnad 2017 2016

 Lovpålagt revisjon 163 140
 Andre tjenester utenfor revisjon 199 221
 Sum 362 361

Ytelser til ledende personer      
Hadeland Energi AS har i 2017 kun hatt innleid administrerende direktør. Kostnad til dekning av denne funksjonen er klassifisert som andre 
driftskostnader og utgjør kr. 390.984 for 2017.

Det er utbetalt kr. 375.000 i styrehonorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsmaling 2017.

 Selskapet har ingen avtaler om bonus, overskuddsutdeling, opsjoner eller lign. for administrerende direktør eller styreleder.   
   

 Lønnskostnad 2017 2016

 Lønn 389  763 
 Folketrygdavgift  56  25 
 Pensjonskostnader 359  -1 981 
 Andre ytelser 20  25 
 Periodiserte lønnskostnader  0  -107 
 Innleide tjenester, klassifisert som lønn 0  91 
 Sum 824  -1 184 

 Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret  0,0  0,0 
 Etter 6. oktober 2015 har det ikke vært ansatte i selskapet. 
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NOTE 4  |  Annen finansinntekt

NOTE 5  |  Aksjer i tilknyttet selskap 

I 2016 ble det heleide datterselskapet Hadeland Energi Fiber AS fusjonert med det tilknyttede selskapet Hadeland og Ringerike Bredbånd AS 
(Fiber1 AS). Som oppgjør for aksjene mottok Hadeland Energi AS nyutstedte aksjer i Fiber 1 AS. 
Samlet eierandel i Fiber1 etter fusjon utgjør 34,75%.

Transaksjonen er behandlet som regnskapsmessig transaksjon.

Gevinst knyttet til transaksjonen er presentert som annen finansinntekt.

Hadeland Energi AS rapporterer eierandelene i Glitre EnergiNett Holding AS og Fiber 1 AS som tilknyttede selskap og etter egenkapital-
metoden. Det anses at egenkapitalmetoden i større grad reflekterer selskapets andel av den reelle verdiskapningen i de aktuelle selskap og 
derved gir et bedre bilde av virksomheten. I begge selskap er Hadeland Energi AS gjennom aksjonæravtaler sikret rettigheter som går utover 
det som følger av eierandelen. Aksjonæravtalene sikrer Hadeland Energi AS rett til å nominere flere styremedlemmer og gjennom dette 
utøves et aktivt eierskap. Kravet om betydelig innflytelse anses derfor innfridd.

2017  2016
Inngående balanse 01.01 296 234 233 155
Tilgang / (-) avgang i perioden 44 728
Utbytte -10 243 -9 146
Andel årets resultat (estimert) 28 756 27 496
 Utgående balanse 31.12  314 746  296 234 

 2017 2016

 Gevinst ved realisasjon av aksjer, Hadeland Energi Fiber AS 0  18 434 
 Utbytte fra Glitre Energi Nett Holding AS og Gjensidigestiftelsen  3  32
 Annen finansinntekt  3 18 466

www.hadeland-energi.no
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NOTE 6  |  Aksjer og andeler i andre selskap 

NOTE 7  |   Fordringer med forfall senere enn ett år 

 Lån til Glitre Energi Nett Holding er et ansvarlig lån som er avdragsfritt og har gjenstående løpetid på 30 år.  Renten fastsettes hvert 5. år 
basert på 5-års swaprente tillagt en rentemargin på 2,6%. Avtalt rente første 5 år er 3,86%.  Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. 

 Eierandel  Aksjekapital  Bokført verdi 
 Elektroskolen Norge 13,9 % 720 0
 2VK Invest AS 3,3 % 9 592 315

 Hadelandshagen AS 1,2 % 865 10
 Glitre Energi Strøm Holding AS 10,5 % 66 867 20 343

2017
 Glitre Energi Nett Holding AS  49 619 
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NOTE 8  |  Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

NOTE 9  |  Egenkapital

 Aksjonæravtale gir de kommunale eierne forkjøpsrett dersom noen av de kommunale eierne ønsker å selge akser i selskapet. Med dette 
unntak har alle eierne forkjøpsrett til hveranders aksjer. 

Etter prinsippendringen for innarbeidelse av tilknyttede selskap i 2016 er, ihht aksjelovens regler, resultatførte andeler utover mottatte utbyt-
ter fra tilknyttede selskap avsatt til fond for vurderingsforskjeller.

 Aksjekapital  Overkurs  Annen egenkapital  Sum egenkapital 
 Egenkapital 01.01.17  38 235  164 099  144 672  347 006 

 Årets resultat  26 970  26 970 

 Foreslått utbytte  -7 500  -7 500 

 Egenkapital 31.12.17  38 235  164 099  164 142 366 476

2017 2016
Inngående balanse 01.01.17 18 350 0

 Årets endring 18 513 18 350

 Fond for vurderingsforskjeller 31.12.17  36 836 18 350

 Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12. består av følgende aksjeklasser: 
 Antall  Pålydende  Bokført 

 A-aksjer  191 176  200  38 235 

 Eierstruktur 
 Aksjonærene i selskapet pr 31.12. var:  A-aksjer  Eierandel  Stemmeandel 
 Gran kommune  65 000 34,0 % 34,0 %
 Jevnaker kommune  16 250 8,5 % 8,5 %
 Lunner kommune  16 250 8,5 % 8,5 %
 Glitre Energi AS  93 676 49,0 % 49,0 %
 Sum  191 176 100 % 100 %

www.hadeland-energi.no
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NOTE 10  |  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller 
kravene i denne loven. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen ble lukket pr. 31.12.2015.

Selskapets/konsernets pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønn-
snivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.

Selskapet har pr. 31.12. 2017 ingen ansatte.

2017 2016
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 549 552

 Avkastning på pensjonsmidler -623 -544

 Resultatført estimeringstap/(gevinst) 43 44

 Tilbakeført avsetning (utgått pensjonsordning) 0 -2 041

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 394 0

 Periodisert arbeidsgiveravgift -4 7

 Netto pensjonskostnad 359 -1 981

 Økonomiske forutsetninger  31.12.17  31.12.16 
 Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %

 Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,50 %

 Forventet pensjonsøkning 1,48 % 1,48 %

 Forventet regulering av folketrygdens(G) 2,25 % 2,25 %

 Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 3,60 %

 Aktuarmessige forutsetninger  31.2.2017  31.2.2016 

 Anvendt dødelighetstabell  K2013BE  K2013BE 

2017 2016
 Påløpte pensjonsforpliktelser  21 323  21 777 

 Pensjonsmidler (til markedsverdi)  -17 511  -17 808 

 Periodisert arbeidsgiveravgift  537  560 

 Ikke resultatført virkning av estimatavvik  -2 390  -2 572 

 Netto pensjonsforpliktelse  1 959  1 957 

 Antall personer omfattet av ordningen  31.12.17  31.12.16 
 Pensjonister 9 9

 Sum 9 9
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NOTE 11  |  Langsiktig gjeld 

NOTE 12  |  Mellomværende med  nærstående parter 

 Ansvarlig lån fra eierne er avdragsfritt i 14 år fra 01.07.04, deretter nedbetales lånet over 5 år med like store avdrag pr. kvartal. Samlet løpetid 
er 20 år. Renten beregnes kvartalsvis etterskuddsvis fra og med 01.07.04 med en rente på 5,5% p.a. 

 31.12.17 
 Gjeldsbrev/pantelån i DNB 9 840 

 Ansvarlig lån  18 778 

 Sum 28 618 

 Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt 
 Gjeldsbrev/pantelån i DNB  1 005 

 Ansvarlig lån  5 633 

 Sum  6 638 

Mellomværende med eiere 2017 2016

Kommunene Gran, Lunner og Jevnaker
Gjeld 9 577 9 577

Konsernet Glitre Energi
Fordringer 50 072 49 619

Gjeld 9 202 9 296

 Transaksjoner med eiere 2017 2016

Kommunene Gran, Lunner og Jevnaker
Finanskostnader 527 527

Konsernet Glitre Energi
Salg av anleggsmidler 0 567

Kjøp av  adm.-tjenester og husleie fra Glitre 249 567

Finanskostnader 506 506

www.hadeland-energi.no
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Transaksjoner med tilknyttet virksomhet 2017 2016

Fiber 1 AS
Tjenestesalg og leieinntekter 0 338

Kjøp av tjenester og anlegg 0 695

NOTE 13  |  Skattekostnad 

 Beregning av inntektsskatt
2017 2016 

 Resultat før skattekostnad 26 970 56 131 

 Endring i midlertidige forskjeller -512 -3 675 

 Permanente forskjeller -28 444 -27 298 

 Resultatandel tilknyttet selskap 0 -29 352 

 Underskudd til fremføring 1 986 4 195 

 Sum skattegrunnlag  0  0 

 Årets skattekostnad fremkommer slik: 
2017 2016 

 Betalbar skatt 0 0

 Endring av utsatt skatt 0 2 121

 Skattekostnad ordinært resultat 0 2 121

 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 
2017 2016 

 Ordinært resultat før skatt  26 970  56 131 

 Forventet inntektsskatt, 24%   6 473  14 033 

 Skatteeffekten av følgende poster: 
 Ikke fradragsberettigede kostnader/inntekter 1 70

 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -6 824 -9 625

 Gevinst ved realisasjon av aksjer 0 -4 608

 Ikke balanseført utsatt skattefordel 249 2 161

 Virkning av endringer i skatteregler og -satser 102 90

 Skattekostnad 0 2 120

 Effektiv skattesats 0 % 4 %

Fra inntektsåret 2017 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 24 %. 
Utsatt skatt pr. 31. desember 2017 er beregnet med bruk av en skattesats på 23 %. 
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 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:  

2017 2016

 Immaterielle og varige driftsmidler  -391  -567 

 Pensjonsforpliktelser  -1 959  -1 957 

 Gevinst- og tapskonto  -1 354  -1 693 

 Underskudd til fremføring  -6 772  -4 786 

 Sum  -10 477  -9 002 

 Grunnlag for beregning av utsatt skatt  -10 477  -9 002 

 Utsatt skatt/utsatt skattefordel (23 %)  -2 410  -2 161 

 Balanseført utsatt skatt/skatteforel  0  0 

Utsatt skattefordel er ikke balanseført. Dette med bakgrunn i at det er lite sannsynlig at selskapets drift vil generere fremtidig skattepliktig 
inntekt. 

NOTE 14  |  Kasse og bank - bundne midler 

NOTE 15  |   Kassekreditt 

 Av bankinnskudd, kontanter o.l. er det ingen bundne midler. 

Selskapet har en kassekredittavtale på 10 MNOK. Kreditten er ikke belastet pr. 31.12.17.

www.hadeland-energi.no
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REVI SJON SBERETN I N G

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Til generalforsamlingen i Hadeland Energi AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Hadeland Energi AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 26 970 000.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig
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Uavhengig revisors beretning - Hadeland Energi AS

(2)

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformerog gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av internkontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter
driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
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(3)

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler ogsåinformasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 11. mai 2018
PricewaterhouseCoopers AS

Marius Thorsrud
Statsautorisert revisor
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Hadeland Kraft AS 

Til                    
 
generalforsamlingen i Hadeland Kraft AS 
 

 
Ark.:  HK 012 SA/- 

sak nr : 2018-4003 
 
 

Innkalling til ordinær generalforsamling                                                            
i Hadeland Kraft AS 
 
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hadeland Kraft AS på Jaren 
 

mandag 4. juni 2018, - etter ordinær generalforsamling i Hadeland Energi AS som begynner kl. 09.30 
 
Følgende saker foreligger til behandling: 
 
 1/2018 Åpning og godkjenning av aksjer og fullmakter 
 
 2/2018 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
 3/2018 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 
 
 4/2018 Årsoppgjør for 2017 

a) Resultatregnskap og balanse 
b) Årsberetning 
c) Revisors beretning 
Vedlegg 

 
 5/2018 Godtgjøring til styret og valgkomité fra ordinær generalforsamling 2017 til  
   ordinær generalforsamling 2018 
   Vedlegg 
 
 6/2018 Godtgjørelse til revisor for 2017 
   Vedlegg 
 
 7/2018 Valg av styre 
   Vedlegg 
 
 8/2018 Valg av valgkomité 
   Vedlegg 
 
 9/2018 Orientering/status refinansiering av ansvarlig lån 
   Vedlegg 
  
Jaren, 27. april 2018 
Hadeland Kraft AS 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm 
styrets leder     Stein Aukner 
(sign.)     adm. direktør 
 



Hadeland Kraft AS 

Sak: 1-9/2018 
Ord. generalforsamling: 4. juni 2018 

Ark.: HK 012 SA/- 
Sak nr: 2018-4003 

 
 
 
1. Åpning og godkjenning av aksjer og fullmakter 

Møtet åpnes med fortegnelse over aksjeeiere og fullmakter. 

Forslag til vedtak: 
 
Styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm åpnet møtet og opprettet fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere i 
Hadeland Kraft AS og fullmakter. 
 
Aksjene var representert ved:  

Gran kommune v/Willy Westhagen   som representerer 25,5% av aksjene 
Jevnaker kommune v/Lars Magnussen  som representerer 12,75% av aksjene 
Lunner kommune v/Harald Tyrdal   som representerer 12,75% av aksjene      
EB Kraftproduksjon AS v/Pål Skjæggestad  som representerer 49% av aksjene       
 
Således var samtlige aksjer representert. 
 
 

 
2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Møteinnkalling er datert og sendt fra Hadeland Kraft AS 27. april 2018, og tilfredsstiller 
aksjelovens krav til innkalling, § 5–10, 2. ledd. 

Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 

Generalforsamlingen skal velge en person til å lede møtet og en person til å medundertegne 
protokollen for generalforsamlingen i Hadeland Kraft AS. 

Forslag til vedtak: 
 
……………………………………… velges til møteleder. Til å medundertegne protokollen  
velges ……………………………….. 
 
 
 
 



Hadeland Kraft AS 

4 Årsoppgjør for 2017 

Vedlagt følger årsoppgjøret for Hadeland Kraft AS for 2017 for selskap og konsern. 

Årsoppgjørsdokumentasjonen består av styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med 
tilhørende noter, samt kontantstrømoppstilling og revisors beretning.                           

Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen vedtar selskapets: 
 

1. årsberetning for 2017. 
2. årsregnskap for 2017. 
3. styrets forslag til disponering av selskapets overskudd på TNOK 3 066 
 

- overført til annen egenkapital  3 066 TNOK 
 

 
5 Godtgjøring til styret og valgkomité fra ordinær generalforsamling 2017 til 

ordinær generalforsamling 2018 

I Retningslinjer for valgkomité fremgår det at valgkomitéen skal «foreslå styrehonorarets 
størrelse. Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen skal reflektere styrets ansvar, 
kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.» 
 
Da den operative virksomhet og styrets arbeid i stor grad er knyttet til aktivitet i Hadeland Kraft 
Produksjon AS foreslås at styrehonorar besluttes og utbetales i dette selskap. 
 
Styrehonorar for perioden 2016/2017 var i Hadeland Kraft AS 

Styreleder:   kr. 0,- 
Styremedlemmer:  kr. 0,- 

Styrehonorar for perioden 2016/2017 var i Hadeland Kraftproduksjon AS 
Styreleder:   kr 65.000 
Styremedlem   kr 50.000 

 
Valgkomitéen forslag og kommentarer til styrehonorar i Hadeland Kraft AS og Hadeland 
Kraftproduksjon AS for 2017-2018: 
 
Styreleder:   kr.  75.000,- 
Styremedlemmer:  kr.  50.000,- 
 
…. 
 

Honorarer for Valgkomitéen i Hadeland Kraft AS har siste periode vært: 
  
 Valgkomitéens leder:  kr. 7.000,- 
 Valgkomitéens medlemmer: kr. 3.500,- 
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Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen fastsetter godtgjøring til selskapets styre som følger 
 Styrets leder  kr. 75.000,- 
 Styremedlemmer  kr. 50.000,- 
 
Generalforsamlingen vedtok honorar til Valgkomiteen som følger 
 Valgkomitéens leder:  kr. 7.000,- 
 Valgkomitéens medlemmer kr. 3.500,- 
 
Godtgjørelsene gjelder perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 
denne dag, 4. juni 2018. 
 
 
6 Godtgjøring til revisor for 2017 

Faktura for lovpålagt revisjon til PricewaterhouseCoopers AS (PwC) for regnskapsåret 2017 for 
Hadeland Kraft AS er ikke mottatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Lovpålagt revisjon for 2017 dekkes etter regning. 
 
 
7 Valg av styre 

I følge Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland Kraft skal valgkomitéen finne frem til og foreslå 
kandidater til selskapets styre og foreta presentasjon av kandidater for generalforsamlingen.   
 
Dagens styresammensetning: 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder  Valgt til 2018 
Pål Skjæggestad Styremedlem  Valgt til 2018 
Morten Bakken Styremedlem  Valgt for 2 år til 2019 
Ingunn Granaasen Styremedlem  Valgt for 2 år til 2019 
Irene Thorsplass Styremedlem  Valgt til 2018 
Kåre Johnny Pladsen  Styremedlem (ansattes repr.)  Valgt til 2018  
 
Av sittende styre er Bjørn Niklas Sjøstrøm, Pål Skjæggestad og Irene Thorsplass på valg. 
Irene Thorsplass har meddelt at hun ikke stiller for gjenvalg. 
 
Valgkomiteen innstiller på valg av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer.  
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder  Velges for to år til 2020 
Pål Skjæggestad Styremedlem  Velges for to år til 2020 
Morten Bakken Styremedlem  Valgt for 2 år til 2019 
Ingunn Granaasen Styremedlem  Valgt for 2 år til 2019 
Harald Guldahl (NY) Styremedlem  Velges for 2 år til 2020 
 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm foreslås gjenvalgt som styreleder. 
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Utover de aksjonærvalgte styremedlemmer velges et medlem av og blant de ansatte i Hadeland Kraft 
Produksjon. Kåre Johnny Pladsen er valgt som ansattrepresentant. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen valgte følgende styre: 
 
Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder  Velges for to år til 2020 
Pål Skjæggestad Styremedlem  Velges for to år til 2020 
Morten Bakken Styremedlem  Valgt for 2 år til 2019 
Ingunn Granaasen Styremedlem  Valgt for 2 år til 2019 
Harald Guldahl (NY) Styremedlem  Velges for 2 år til 2020 
Kåre Johnny Pladsen  Styremedlem  Velges for ett år til 2019 
 
 
8 Valg av valgkomité 

Forslag til kandidater til valgkomiteen vil bli fremlagt under generalforsamlingen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen. Valgperioden er to år 
 
 
9 Status refinansiering av ansvarlig lån 

Styreleder vil gi en redegjørelse for prosess knyttet til eventuell refinansiering av selskapets 
ansvarlige lån, herunder en tidslinje for antatt henvendelse til selskapets eiere og långivere. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.  
 
…. 
 
 
 
Det var ikke ytterligere saker til behandling. Generalforsamlingen avsluttet.  
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VIRKSOMHETEN
Hadeland Kraft AS er eid av de tre Hadelandskom-
munene, Gran (25,5%), Jevnaker (12,75%), Lunner 
(12,75%) og Glitre Energi Produksjon AS (49%). 
Kjernevirksomheten er kraftproduksjon. Hoved- 
kontoret er på Jaren i Gran kommune. 

Den operative virksomhet skjer i Hadeland Kraft-
produksjon AS, et heleid datterselskap. Konsernets  
forretningsidé innebærer at virksomheten skal  
drives på forretningsmessig basis med grunnlag i  
miljøvennlige, regionale energiressurser. 

HOVEDTREKK GJENNOM 2017
Gjennom året har det vært perioder med gode   
energipriser og produksjon fra våre anlegg har vært 
vesentlig over 2016. Oppnådd margin på kraftkjøp fra 
Viul Kraft AS har vært positiv. Resultat fra krafthandel 
er således betydelig bedret gjennom året. 

Produksjon og drift ved våre anlegg har forløpt nor-
malt og det er ikke registrert avvik fra gjeldende regler 
og forskrifter. Høy grunnrenteskatt for Viul Kraft AS 
medfører negativt resultatbidrag fra dette selskapet. 

Konsernresultat for 2017 er NOK 4,3 mill. 
(NOK 2,2 mill).

FORRETNINGSOMRÅDET  
Virksomheten finner sted gjennom det heleide  
datterselskap Hadeland Kraftproduksjon AS.

Hadeland Kraftproduksjon AS eier vannkraftvirksom-
het i eget produksjonsanlegg i Toverud kraftstasjon, 
som i beretningsåret hadde en produksjon på 20,6 
GWh (middelproduksjon siste 10 år er 18,0 GWh).

Hadeland Kraftproduksjon AS eier 50% av Viul Kraft 
AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Rands-

fjord Tremasse- og Papirfabrikk. Disse to selskapene 
har fire elvekraftverk i Randsfjordvassdraget. Hade-
land Kraftproduksjon AS’s andel av samlet kraft- 
produksjon fra disse kraftverkene var på 106,6 GWh  
i 2017 (middelproduksjon siste 10 år er 96 Gwh).

Hadeland Kraftproduksjon AS kjøper sin andel av 
Viul Kraft AS’s og AS Randsfjord Tremasse- og Papir- 
fabrikk’s produksjon gjennom årlige avtaler  
etablert i tråd med gjeldende markedspriser korri-
gert for område og produksjonsprofil på tidspunkt for 
fornyelse av kontrakt. 

Hadeland Kraftproduksjon AS samarbeider med 
Glitre Energi Produksjon AS om drift og beredskap 
i heleide og deleide kraftstasjoner i Hadeland- og  
Ringeriksregionen. 

I tillegg til å drifte og vedlikeholde Toverud kraft- 

Hadeland Kraft AS er morselskap for det heleide Hadeland Kraftproduksjon AS. Hoved-
inntektene til Hadeland Kraft AS vil være renteinntekter på utlån til, og aksjeutbytte fra, 
Hadeland Kraftproduksjon AS. Årsregnskapet avlegges under forutsetning om videre 
drift. Styret bekrefter at denne forutsetning er oppfylt.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

KONSERNET HADELAND KRAFT
V A N N K R A F T P R O D U K S J O N

HADELAND KRAFT

GRAN

25,5 %
JEVNAKER

12,75 %
LUNNER

12,75 % 49 %
GLITRE ENERGI 

PRODUKSJON AS

VIUL KRAFT

HADELAND 
KRAFTPRODUKSJON

RTP
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stasjon har Hadeland Kraftproduksjon også ansvar 
for AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk’s kraft- 
stasjoner i Randselva; Bergerfoss II og Kistefoss.  
Hadeland Kraftproduksjon har også avtale med Einar 
M. Borch om forvaltning av kraftproduksjon og drift av 
kraftstasjonen Bergerfoss I.

Effektivisering av kraftsverksdrift blir stadig viktigere.  
Glitre Energi Produksjon har arbeidet målrettet med 
utvikling av strategi og plan for et prediktivt ved-
likeholdssystem siden 2016 under navnet «aiKnow  
Smartere kraftverksdrift». Utnyttelse av store meng-
der prosessdata fra kraftverksdrift forventes å bidra til 
lavere driftsskostnader for våre kraftverk. 

PERSONALFORHOLD, ARBEIDSMILJØ 
OG LIKESTILLING
Funksjonen som administrerende direktør i selskapet 
er dekket gjennom deltidsengasjement.

Hadeland Kraft Produksjon AS har tre ansatte. Disse 
arbeider og rapporterer operativt til det felles drifts-
samarbeid med Glitre Energi Produksjon AS. Det 
praktiseres felles verneombud med Glitre Energi 
Produksjon som en hensiktsmessig løsning i tilknyt-
ning til driftssamarbeidet. Det arbeides løpende med  
arbeidsmiljøfremmende tiltak.

Sykefravær i beretningsåret var 3,5%. Dette vurderes 
som bra, og som en indikasjon på at ansatte har god 
helse og trives i virksomheten. Det er i beretningsåret 
ikke inntruffet ulykker eller vesentlige skader blant 
personalet. 

Hadeland Kraft-konsernet har kun mannlige ansatte. 
Dette skyldes hovedsakelig at bransjen tradisjonelt 
har vært mannsdominert. Virksomhetens personal- 
politikk er basert på at det skal være full likestilling 
mellom menn og kvinner. 

Styret i Hadeland Kraft AS består av seks styre- 
medlemmer, hvorav fem er valgt av eierne og ett 
medlem er valgt av og blant de ansatte, herav er to 
kvinner og fire menn. 

MILJØRAPPORTERING
Primæraktivitet er å utnytte vann til produksjon av ren 
energi. Vannkraft er en fornybar energikilde med miljø- 
messige fordeler fremfor andre former for energi- 
produksjon. Produksjonen skjer i lokale kraftverk ved 

Randsfjorden og langs Randselva.

Kraftkonsernets miljøfokus er forankret i overordnet 
strategi. Det arbeides med å forebygge og avgrense 
miljøkonsekvenser både gjennom tiltak innen opera- 
tiv drift, kjøringsmønster på kraftverk og gjennom 
bidrag knyttet til bedre utnyttelse av lokale fiske- 
ressurser.
 
Det har ikke vært vesentlige uønskede hendelser som 
har skadet det ytre miljø i 2017. 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
God eierstyring og selskapsledelse er viktig når man 
skal samordne aksjonærenes, ledelsens, de ansattes 
og andres interesser. Hadeland Kraft AS er opptatt av 
å oppnå eierstyring og ledelse av høy standard og lang-
siktig verdiskapning for aksjonærene. 

Den norske anbefalingen for eierstyring og selskaps-
ledelse skal hjelpe børsnoterte selskaper med å klar- 
gjøre rolledelingen mellom aksjonærer, styre og 
ledelse mer utfyllende enn det som kreves i de aktuelle 
lovene. Hadeland Kraft AS vil søke å arbeid i samsvar 
med den norske anbefalingen.

VANNKRAFT ER USLÅELIG 
SOM GRØNN ENERGIKILDE

DET LAVESTE 
klimagassutslippet 

DEN HØYESTE 
virkningsgraden 

DEN BESTE 
reguleringsevnen 

DEN LENGSTE 
levetiden

Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft:

www.hadeland-kraft.no
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KAPITALSTRUKTUR OG UTBETALING 
TIL EIERNE

Kapitalstruktur
Selskapet og konsernet søker å ha en forsvarlig  
økonomisk struktur tilpasset dets virksomhet.  Egen-
kapitalen i selskapet pr. 31. desember 2017 var 
NOK 53,9 mill. og egenkapitalandelen er 44,9%. For  
konsernet er egenkapitalen NOK10,7 mill. og egen- 
kapitalandelen 12,8%. 

Egenkapitalgraden anses forsvarlig i lys av antatte 
merverdier i aksjeposten i Viul Kraft, samt risikoen ved 
og omfanget av virksomheten. Vurderinger vedrøren-
de selskapets og konsernets kapitalstruktur baseres 
på konsernets mål, markedssyn, strategier og risiko-
profil. 

Utbetaling til eierne
Hadeland Kraft har et langsiktig mål om å kunne gi et 
stabilt årlig bidrag til eierne, i form av renter, avdrag og 
utbytte. Når styret vurderer utbetalinger til eierne leg-
ger det vekt på selskapets utbyttekapasitet, kravene 
om et forsvarlig egenkapitalnivå og tilstrekkelige  
ressurser til framtidige vedlikeholds investeringer.
 
I 2017 er det startet nedbetaling av selskapets  
ansvarlige lån i henhold til plan. Det er innledet disku-
sjon med eiere og långivere om en mulig restrukture-
ring av dette lånet.

LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG  
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Styret og ledelsen skal like behandle alle aksjonærer. 
Transaksjoner med nærstående skal gjennomføres 
etter armlengdeprinsippet og i samsvar med den 
norske aksjeloven.

FRITT OMSETTELIGE AKSJER
Hadeland Kraft AS aksjer er fritt omsettelige. Det er 
dog aksjonæravtaler som gir eksisterende aksjonærer 
forkjøpsrett ved omsetning av aksjer.

VALGKOMITÉ
Valgkomiteen gir generalforsamlingen anbefaling 
vedrørende styrets sammensetning og godtgjørelsen 
til styremedlemmer. Styremedlemmene blir direkte 
valgt av generalforsamlingen. 

FINANSIELL RISIKO 
Konsernet er eksponert for ulike risikoer. Følgen-
de områder er etter styrets vurdering av størst  
betydning. Risikoforholdene overvåkes fortløpende 
og preventive tiltal vil iverksettes ved behov.

Kraftpris- og volumrisiko
Virksomheten er utsatt for risiko både i forhold til 
utvikling i kraftpris og produsert mengde kraft gjen-
nom året

Renterisiko 
Konsernet har et betydelig langsiktig lån som løper 
med fast rente gjennom hele perioden. 

Kredittrisiko
Selskapet og konsernet anses å ha begrenset kreditt-
risiko da fordringer i hovedsak er mot selskap i Glitre 
konsern. 
 
Likviditetsrisiko
Styret vurderer likviditeten i selskapet og konser-
net samlet sett som forsvarlig. Store svingninger i  
markedspriser kan kortsiktig medføre betydelig  
likviditetsbelastning i Hadeland Kraftproduksjon AS.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og 
regnskapet for 2017 er satt opp på bakgrunn av dette.

KONSERN
Hadeland Kraft-konsernet har i 2017 en omsetning 
på NOK 43,3 mill. (NOK 34,2) og driftsresultatet er 
NOK 9,3 mill. (NOK 4,8).  Resultatet før skatt er NOK 
6,0 mill. (NOK 2,9) og årsresultatet etter skatt er 
NOK 4,3 mill. (NOK 2,1). 

SELSKAP
Hadeland Kraft AS har i 2017 en omsetning på NOK 0 
mill. (NOK 0 mill.) og et resultat før skatt på       NOK 
4,2 mil etter inntektsføring av mottatt konsernbidrag. 
(NOK -3,1 mill.).

Årsresultatet etter skatt er TNOK  3 066

Styret foreslår at årsresultatet for selskapet 
disponeres slik:
Årsresultat etter skatt  TNOK 3 066  
Overført til annen egenkapital   TNOK 3 066 
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UTSIKTENE FREMOVER
Hadeland Kraft-konsernets hovedvirksomhet er 
knyttet til kraftproduksjon, og virksomhetens vid-
ere utvikling er derfor markedsavhengig. Den årlige  
produksjonsmengde er i stor grad naturgitt, og det blir 
dermed viktig å sikre god utnyttelsesgrad av produk- 
sjonen i heleide og deleide kraftstasjoner.  Kraft- 
konsernets fokus på effektiv drift videreføres i 2018. 

Kraftprisene fremover vil være påvirket av tilbud og 
etterspørsel av elektrisk energi i det nordiske marke-
det. De langsiktige markedspriser er fortsatt på et lavt 
nivå. Det ventes betydelige svingninger i kraftpriser 
gjennom året. Nedenstående figur viser forventet  
prisutvukling slik denne kommer til uttrykk på  
Nasdaq kraftbørs. 

Bidrag fra konsernets kraftvirksomhet forventes 
redusert i 2018. Konsernresultat for 2018 antas derfor 
å være noe svakere enn 2017. 

Øre pr. KWh

Kilde: Glitre Energi Strøm Markedsrapport April 2018

Jaren, 11. mai 2018
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RESULTATREGNSKAP

2016 2017 Hele 1.000 kroner Note 2017 2016

Driftsinntekter

0 0 Energisalg 2 37 735 27 669

0 0 Andre driftsinntekter 2, 9 5 595 6 532

0 0 Sum driftsinntekter 43 330 34 201

Driftskostnader
0 0 Energikjøp-/overføringskostnader 2, 9 22 950 19 276

0 0 Lønnskostnader 3, 10 3 228 2 893

0 0 Avskrivning på varige driftsmidler 5 908 917

187 332 Andre driftskostnader 3, 4, 9 6 954 6 351

187 332 Sum driftskostnader 34 041 29 437

-187 -332 Driftsresultat 9 289 4 765

Finansinntekter og -kostnader
0 7 540 Inntekt på investering i DS / TS 6 -294 1 242

818 671 Renteinntekter fra foretak i samme konsern 9 0 0

4 4 Annen renteinntekt 9 765 678

3 776 3 699 Annen rentekostnad 9, 13 3 700 3 777
-2 954 4 515 Netto finansresultat -3 229 -1 857

-3 141 4 183 Resultat før skattekostnad 6 061 2 908

-631 1 117 Skattekostnad 11 1 755 720

-2 510 3 066 Årsresultat 4 305 2 187

Overføringer
0 0 Foreslått utbytte 8

-2 510 3 066 Overført til / fra annen egenkapital 8

-2 510 3 066 Sum overføringer

Selskap Konsern

www.hadeland-kraft.no
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BALANSE

2016 2017 Hele 1.000 kroner Note 2017 2016

Eiendeler

Anleggsmidler
Immaterielle anleggsmidler

3 707 2 590 Utsatt skattefordel 11 4 014 5 770
3 707 2 590 Sum immaterielle anleggsmidler 4 014 5 770

Varige driftsmidler
0 0 Kraftverk og produksjonsanlegg 5 9 539 10 413
0 0 Øvrige anleggsmidler 5 0 35
0 0 Sum varige driftsmidler 9 539 10 448

Finansielle anleggsmidler
0 0 Pensjonsmidler 11 0 0

90 000 90 000 Aksjer i datterselskap 6 0 0
0 0 Aksjer i tilknyttede selskap 6 52 820 58 114
0 0 Langsiktige fordringer 125 110

30 171 19 259 Langsiktige fordringer mot konsernselskap 9 0 0
120 171 109 259 Sum finansielle anleggsmidler 52 945 58 224

123 878 111 850 Sum anleggsmidler 66 498 74 443

Omløpsmidler

Fordringer
0 7 540 Kortsiktig fordring på datterselskap 9 0 0
0 0 Kundefordringer 9 3 026 2 622
9 6 Andre kortsiktige fordringer 9 934 930
9 7 545 Sum fordringer 3 960 3 551

Kasse og bank
169 548 Bankinnskudd 12 12 549 6 570
169 548 Sum kasse og bank 12 549 6 570

178 8 093 Sum omløpsmidler 16 509 10 121

124 056 119 943 Sum eiendeler 83 008 84 564

Selskap Konsern
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Jaren, 11. mai 2018

Morten Bakken 
styremedlem

EGENKAPITAL OG GJELD

2016 2017 Hele 1.000 kroner Note 2017 2016
Egenkapital

Innskutt egenkapital
13 725 13 725 Aksjekapital 7, 8 13 725 13 725
34 974 34 974 Overkurs 8 34 974 34 974
48 700 48 700 Sum innskutt egenkapital 48 700 48 700

Opptjent egenkapital
2 178 5 244 Annen egenkapital 8 -37 971 -42 276
2 178 5 244 Sum opptjent egenkapital -37 971 -42 276

50 877 53 944 Sum egenkapital 10 729 6 424

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
0 0 Utsatt skatt 12 0 0
0 0 Pensjonsforpliktelser 10 638 497
0 0 Sum avsetning for forpliktelser 638 497

Langsiktig gjeld
5 000 2 500 Pantelån og gjeldsbrevlån 13 2 500 5 000

66 166 63 409 Ansvarlig lån 13 63 409 66 166
71 166 65 909 Sum langsiktig gjeld 65 909 71 166

Kortsiktig gjeld
0 0 Kassakreditt 15 0 0

27 39 Leverandørgjeld 9 3 945 2 857
0 50 Skyldig off. avgifter 1 246 1 262
0 0 Betalbar skatt 11 0 0
0 0 Foreslått utbytte 8 0 0

1 986 0 Annen kortsiktig gjeld 9 542 2 358
2 013 90 Sum kortsiktig gjeld 5 733 6 477

73 179 65 999 Sum gjeld 72 279 78 140

124 056 119 943 Sum egenkapital og gjeld 83 008 84 564

Selskap Konsern

www.hadeland-kraft.no
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2016 2017 Hele 1.000 kroner 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

-3 141 4 183 Resultat før skattekostnad 6 061 2 908
0 0 Ordinære avskrivninger 908 917
0 0 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 141 -89

-818 -8 210 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 294 -1 242
0 0 Endring i kundefordringer -404 496

25 12 Endring i  leverandørgjeld 1 088 -2 501
2 215 -1 932 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -1 836 4 247

-1 719 -5 947 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 6 250 4 736

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:

4 176 11 583 Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler 4 985 4 987
4 176 11 583 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 4 985 4 987

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

-2 500 -5 257 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -5 257 -2 500
0 0 Netto endring i kassekreditt 0 -974

-2 500 -5 257 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -5 257 -3 474

-43 379 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 5 979 6 249
212 169 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 01.01. 6 570 321
169 548 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12. 12 549 6 570

Selskap Konsern
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NOTE 1  |  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
      
Konsolideringsprinsipper        
Konsernregnskapet omfatter Hadeland Kraft AS og det 100 % eide datterselskapet Hadeland Kraftproduksjon AS. Konsernregnskapet er 
utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner i selskapene som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaks-
joner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert.   

Investeringer i selskap hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskap), behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet og 
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier fra 20 til 50 prosent av den stem-
meberettigede kapitalen.       

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld        
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.        

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.    

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap
Investeringer i tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er for-
bigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som 
finansinntekt. 

Inntekter        
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet 
når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader        
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom 
utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er 
aktuelt.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er nærmere enn tre 
måneder fra anskaffelse.

Pensjoner         
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tarifffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommu-
nal Landspensjonskasse (KLP).

Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens opptjeningsform-
el. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperi-
oden. Lineær opptjening legges da til grunn. 

For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening. 

www.hadeland-kraft.no
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NOTE 2  |  Energi, omsetning og kontraktsforpliktelser

forts. Note 1: Regnskapsprinsipper

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % 
av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). 

Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig ansettelse, innberegnes i resultatregnskapet 
umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke 
lenger er betinget av fremtidig ansettelse. 

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betal-
ing av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.

Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene, og er beregnet av 
netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som regnskaps-
føres som en innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar. 

Gammel ytelsesbasert pensjonsordning er lukket og ny innskuddsbasert pensjonsordning vil gjelde for nye ansatte.

Skatter       
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapital-
en. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.   

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. 

Alle tall er i hele 1 000 kroner dersom ikke annet er oppgitt.

Kjøp og salg av kraft bokføres etter fysisk kraftomsetning.

Andre driftsinntekter består av tjenestesalg i forbindelse med drift og kraftproduksjon i nærliggende kraftstasjoner.

Adm direktør leies inn, kostnad til dekning av denne funksjonen er klassifisert som andre driftskostnader og utgjør kr. 669 (ink. mva.) 
for 2017.

2017 2016
Konsern Selskap Konsern Selskap

Lønn  2 446  0  2 222  0 
 Folketrygdavgift  302  0  203  0 
 Pensjonskostnader 459  0 433  0 
 Andre ytelser 20  0 35  0 
 Sum 3 228  0  2 893  0 

 Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret  3  3

NOTE 3  |  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm  

 Ytelser til ledende personer - konsern  Godtgjørelse 
Styret 315
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 Revisor 
Godtgjørelse til PWC AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik (inkl. mva i 2017 og eks. mva i 2016):

2017 2016
Konsern Selskap Konsern Selskap

 Lovpålagt revisjon  198  107  141  61 
 Andre tjenester utenfor revisjon  10 0  10 0 
 Sum 208  107  151  61 

2017 2016
 Driftskostnader etter art  Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 
 Fremmedytelser 5 657  292  4 854  118 
 Forsikringer 257 137  197 13 
 Øvrige adm- og driftskostnader  1 040  24  1 300  56 
 Sum  6 954 332  6 351  187 

NOTE 4  |  Driftskostnader 

NOTE 5  |  Varige driftsmidler - konsern  

 
Kraftverk, 
produksjons- 
anlegg

Bygn. og 
transport-
midler

Fjernstyring, 
maskiner og 
utstyr  Sum 

 Anskaffelseskost 01.01.17  28 974  558  496  30 028 
 Tilgang  0  0  0  0 
 Anskaffelseskost 31.12.17  28 974  558  496  30 028 

 Akk. avskrivninger 01.01.17  18 562  523  496  19 580 
 Årets avskrivninger  873  35  0  908
 Akk. avskrivninger 31.12.17 19 435 558  496  20 489 
 Bokført verdi pr. 31.12.17 9 539 -0  0 9 539

 Økonomisk levetid 40 år 12 -13 år 10 år 
 Avskrivningsplan lineær lineær lineær

www.hadeland-kraft.no
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NOTE 6  |  Aksjer og andeler i tilknyttet selskap 

Firma  Ansk.-tidspunkt 
 Forretnings-

kontor  Stemmeandel  Eierandel
 Hadeland Kraftproduksjon AS 01.01.1999  Jaren 100 % 100 %

 Viul Kraft AS 01.01.1991  Hønefoss 50 % 50 %

Firma
 Egenkapital i følge 

siste årsregnskap 
Årsresultat i følge 
siste årsregnskap

 Hadeland Kraftproduksjon AS  46 784 5 969

 Viul Kraft AS  19 623 -587

 Selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet  Viul Kraft AS 
 Opprinnelig anskaffelseskost  120 019 

 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet  17 684 

 Henførbar merverdi  102 335 

 Inngående balanse 01.01.17 58 114

  - herav uavskrevet merverdi 40 934

 Andel årets resultat -294

 Avskrivning merverdier  0 

 Utbytte utbetalt i året  -5 000 

 Utgående balanse 31.12.17  52 820

 Etter vurdering av reell verdi på produksjonsanleggene i konsernet Viul Kraft er det f.o.m. 2014 besluttet å ikke foreta ytterligere  avskrivning 
av merverdiene. Reelle verdier vurderes å være betydelige høyere enn bokført aksjeverdi.  

NOTE 7  |  Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

 Aksjekapitalen i morselskapet pr 31.12.17 består av følgende aksjeklasse:
 Antall  Pålydende  Bokført 

 A-aksjer  68 627  200  13 725 

 Eierstruktur 
 Aksjonærene i selskapet pr 31.12.17 var: 

 A-aksjer Eierandel Stemmeandel 
 Gran Kommune  17 500 25,50 % 25,50 %
 Jevnaker Kommune  8 750 12,75 % 12,75 %
 Lunner Kommune  8 750 12,75 % 12,75 %
 Glitre Energi Produksjon AS  33 627 49,00 % 49,00 %
 Totalt antall aksjer  68 627 100 % 100 %
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NOTE 8  |  Egenkapital 

Morselskap

Aksjekapital Overkurs
Annen  

egenkapital
Sum 

egenkapital
 Egenkapital 01.01.17  13 725  34 974 2 178 50 877

 Årets endring i egenkapital: 
 Årets resultat 3 066 3 066
 Egenkapital 31.12.17  13 725  34 974 5 244 53 977

 Konsern 
 Sum egenkapital 

 Egenkapital 01.01.17 6 424

 Årets endring i egenkapital: 
Foreslått utbytte 0
 Årets resultat 4 305
 Egenkapital 31.12.17 10 729

NOTE 9  |  Nærstående parter 
 Selskap 

 Mellomværende med selskap i samme konsern 2017 2016
 Langsiktig fordring på konsernselskap 19 259  30 171 
 Kortsiktig fordring på konsernselskap 7 540  0 
 Sum 26 799  30 171 

 Transaksjoner med selskap i samme konsern 2017 2016
 Finansinntekter  671  818 

Langsiktig fordring på konsernselskap består av ansvarlig lån med resterende løpetid 12 år. Kvartalsvis tilbakebetaling.
Lånet er nedbetalt forskuddsvis, neste avdrag forfaller 30.06.2020.
Renten beregnes kvartalsvis etterskuddsvis fra og med 01.01.2013 basert på kvartalets gjennomsnittlige 3 måneders NIBOR
tillagt en risikopremie. Fordring som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt utgjør 10 mill kr.
Det stilles ikke sikkerhet for det ansvarlige lånet.

www.hadeland-kraft.no
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 Konsern 

2017 2016
 Transaksjoner med eiere  Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 

 Konsernet Glitre Energi Produksjon 
 Tjenestesalg/driftssamarbeide 2 396 0  2 320 0 
 Tjenestekjøp/driftssamarbeide 3 597 0  2 338 0 
 Finanskostnader 1 774 1 774  811 811 

 Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 
 Tjenestesalg 14 0  5 0 
 Off. gebyrer 46 0  53 0 
 Finanskostnader 1 846 1 846 844 844 

Transaksjoner med nærstående parter  Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 

 Konsernet Viul Kraft 
 Tjenestesalg 2 584 0  3 205 0 
 Energikjøp 22 361 0  17 676 0 
 Finansinntekter  600 0  600 0 
 Kapitaluttak  5 000 0  5 000 0 

Mellomværende med eiere  Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 

 Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 
 Fording  0  0  4  0 
 Gjeld 32 339 32 339  33 753  33 745 

 Konsernet Glitre Energi Produksjon 
 Fordringer  28  0  863  0 
 Gjeld 31 653 31 070  32 806  32 421 

Mellomværende med nærstående parter  Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 

 Konsernet Viul Kraft 
 Fordringer 376  0  372  0 
 Gjeld 2 786  0  1 974  0 

NOTE 9  |  Nærstående parter  - forts.
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NOTE 10  |  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

2017 2016 
 Nåverdi av årets pensjonsopptjening  308  307 
 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  168  161 
 Avkastning på pensjonsmidler  -155  -126 
 Resultatført estimeringstap/(gevinst)  137  91 
 Netto pensjonskostnad  459  433 

2016 2016 
 Påløpte pensjonsforpliktelser 6 660  6 170 
 Pensjonsmidler (til markedsverdi) -5 500  -4 792 
 Periodisert arbeidsgiveravgift  196  194 
 Ikke resultatført virkning av estimatavvik  -686  -1 075 
 Netto pensjonsforpliktelse  638  497 

 Antall personer omfattet av ordningen  31.12.17  31.12.16 
 Aktive  3  3 
 Pensjonister 0 0 
 Totalt  3  3 

 Økonomiske forutsetninger  31.12 17  31.12 16 
 Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %
 Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,50 %
 Forventet pensjonsøkning 2,25 % 2,25 %
 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 1,48 % 1,48 %
 Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 3,60 %

 Aktuarmessige forutsetninger  31.12.17  31.12.16 
 Anvendt dødelighetstabell  K2013BE  K2013BE 

Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov. Konsernets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen
er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.

Konsernets pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.

www.hadeland-kraft.no
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NOTE 11  |  Skattekostnad 

 Beregning av inntektsskatt 
2017 2016 

 Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 
 Resultat før skattekostnad 6 061 4 183 2 908  -3 141 
 Endring i midlertidige forskjeller 245  0 14  0 
 Ikke skattepliktige inntekter/fradragsberettiget utgift 234  0  254  0 
 Resultat tilknyttet selskap 293  0 -1 242  0 
 Anvendt underskudd til fremføring -6 834 -4 183 -1 933  0 
 Sum skattegrunnlag  0 0  0  -3 141 

 Betalbar skatt i balansen 
2017 2016 

 Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 
 Betalbar skatt alminnelig inntekt 0  0  0  0 
 Sum betaltbar skatt i balansen  0  0  0  0 

 Årets skattekostnad fremkommer slik: 
2017 2016 

 Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 
 Betalbar skatt 0  0 0  0 
 Endring i utsatt skatt 1 581 1 004 720  -631 
 Virkning av endring i skatteregler 174 113  0  0 
 Skattekostnad ordinært resultat 1 755 1 117  720  -631 

 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 
2017 2016 

 Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 
 Årsresultat før skatt 6 061 4 183 2 908 -3 141 

 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (24 %) 1 455 1 004 727 -785

 Skatteeffekten av følgende poster: 
 Skattefritt utbytte 36 0 -273 0 
 Andre permanente forskjeller  knyttet til investeringer 70 0 0 0 
 Andre permanente forskjeller 20 0 26 0 
 Virkning av endringer i skatteregler og -satser 174 113  240 154 
 Skattekostnad 1 755 1 117  720  -631 
 Effektiv skattesats 29 % 27 % 25 % 20 %

Som følge av nye regler for beregning av grunnrente og naturressursskatt skal Hadeland Kraftproduksjon AS ikke lenger beregne
dette da kraftbalansen er for liten.

Fra inntektsåret 2018 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 23 %. Utsatt skatt pr. 31. desember 2017 er
beregnet med bruk av en skattesats på 23 %.
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NOTE 12  |  Bankinnskudd 

NOTE 14  |  Kassekreditt 

NOTE 13  |  Pant og garantistillelser

 Konsern  Selskap 
 Pantelån i DNB  5 000  5 000 
 Ansvarlig lån  63 409  63 409

 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:  
2017 2016 

 Konsern  Selskap  Konsern  Selskap 
 Driftsmidler 5 703  0  5 599  0 
 Pensjonsforpliktelser 638  0  497  0 
 Andre forskjeller  -150 0  -150 0 
 Underskudd til fremføring 11 263 11 263  18 097  15 446 
 Grunnlag utsatt skattefordel 17 454 11 263  24 043  15 446 
 Ikke balanseført utsatt skattefordel 
 Netto utsatt skattefordel i balansen  4 014  2 590  5 770  3 707 

 Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 0 o selskapet og kr. 90.612 i konsernet.

Konsernet har en kassekredittavtale på 10 MNOK. Kreditten er ikke belastet pr 31.12.17.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt utgjør 35,8 mill kr.

Ansvarlig lån fra eierne nedbetales kvartalsvis med like beløp, 1,4 mill kr. Siste avdrag fofaller 30.06.2029.

I forbindelse med morselskapets lån i DNB er aksjene i Viul Kraft AS stilt som sikkerhet, i tillegg til at både Hadeland Kraft AS
og Hadeland Kraftproduksjon AS har undertegnet negativ pantsettelseserklæring.

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. 

www.hadeland-kraft.no
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PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til generalforsamlingen i Hadeland Kraft AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Hadeland Kraft AS' årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 
3 066 000 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 4 305 000. Årsregnskapet består av: 

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
Hadeland Kraft AS per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Hadeland Kraft AS per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og 
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt 
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 
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• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter 
driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 11. mai 2018  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
  
Marius Thorsrud 
Statsautorisert revisor 

D
O

C
U

M
EN

T 
R

EF
ER

EN
C

E:
 6

68
3a

b9
3-

70
cc

-4
4e

4-
b7

55
-3

4e
c8

24
42

cf
4

EM
P

E-SIGNING VALIDATED

    This document has been signed as stated below

EMPTY

NAME OF SIGNER IDENTIFIER TIME ELECTRONIC ID

Thorsrud, Marius 9578-5999-4-946854 25.05.2018 08:29:50
UTC
Signed

Personal BankID NO
Qual.
2.16.578.1.16.1.12.1.1

EMPTY

EMPTY

EMPTY

PL
A
C
EH

O
LD

ER

EM
P

DOCUMENT REFERENCE: 6683ab93-70cc-44e4-b755-
34ec82442cf4

EM
P

D
O

C
U

M
EN

T 
R

EF
ER

EN
C

E:
 6

68
3a

b9
3-

70
cc

-4
4e

4-
b7

55
-3

4e
c8

24
42

cf
4

www.hadeland-kraft.no

25



Hadeland Kraft AS
Jarenvegen 15 /17, 2770 Jaren

post@hadeland-kraft.no  /  tlf: 61 40 08 00 
www.hadeland-kraft.no



 

1 
 

 

MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato:  28.05.2018 kl. 9:00   
Sted:     
Arkivsak:  17/02402   
Arkivkode:  033    
 
Eventuelt forfall meldes via epost kjersti.tysland@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 85 96 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

Tema/orienteringer 
* Informasjonsaker: 

a) Bostøtte – sak for første møte i høst 
b) Rådens reglement – sak for første møte i høst  

* Orientering om fastlegesituasjonen v/Kjersti H Tysland 
* Orientering vedrørende Universell utforming ved kommunens formålsbygg v/Gard Olsen 
* Oppdatering om prosjekt: Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen v/ Gaute Øvrebotten 
 
 
 

SAKSLISTE   

3/18  16/00700‐32  Lokalisering av Lunner og Gran legevakt   

       

 
 
Ordfører‐ og rådmannssekretariatet, Jaren, 23. mai 2018 
for ordfører 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Forebygging og utvikling (lege/fysio/ergo) 
 
 



  2   

3/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 
 
Arkivsak‐dok.  16/00700‐32 
Arkivkode.    ‐‐‐  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang  Møtedato  Saknr 

Eldrerådet   28.05.2018  3/18 

Råd for funksjonshemmede  28.05.2018  1/18 

Gran ungdomsråd     

Kommunestyret     

 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 



 

1 
 

 

MØTEINNKALLING  
 

Råd for funksjonshemmede 
 
Dato: 28.05.2018 kl. 10:00  
Sted:   
Arkivsak: 17/02403  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

 
Tema/orienteringer 

 Universell utforming v/Gard Olsen 

 Framdrift Sagatangen v/Gaute Øverbotten 
 Brannforebygging v/Bjørg Lomsdalen Næss 

 BPA 
 

SAKSLISTE  

1/18 16/00700-32 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt  

2/18 17/00432-7 
Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

 

3/18 17/02403-5 Årsmelding råd for funksjonshemmede 2017  

    

 
 
Jaren, 24. mai 2018 
 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
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1/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 
 
Arkivsak-dok. 16/00700-32 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Høibø Tysland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet  28.05.2018 3/18 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 1/18 
Gran ungdomsråd   

Kommunestyret   
 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
  



 3  

2/18 Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
Arkivsak-dok. 17/00432-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Gunn Kristin Reinli 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 2/18 
Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Råd for funksjonshemmede endrer navn til Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Navneendringen oppdateres i reglementet i politikerhåndboka for Gran kommune.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Råd for funksjonshemmede har tatt initiativ til å bytte navn til Rådet for likestilling av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 
Bakgrunnen for dette er at navnet synliggjør hvem rådet representerer og synliggjør bredden i 
deres engasjement for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Råd for funksjonshemmede i Gran har tatt initiativ til å bytte navn til Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. I «lov om råd eller anna re presentasjonsordning i kommunar 
og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne» brukes også benevnelsen nedsatt 
funksjonsevne, og dermed vil navnet være tilsvarende likt det loven benytter om rådet. Tilsvarende 
råd i Oppland fylkeskommune heter også «Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne». 

  
Konsekvenser 
Ingen 
 
Lover og forskrifter 
Navneforslaget «Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne» er fremmet med 
bakgrunn i at navnet samsvarer med lovteksten: «Lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.» samt Rundskrivet 
Q-21/2012 til denne loven.   
 
Eksisterende planer 



 4  

Ingen  
 
Gjeldende vedtak 
Rådets navn er pr i dag Råd for funksjonshemmede 
 
Økonomi 
Ingen merknad 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Ja 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ingen aktuelle alternative løsninger 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informeres på hjemmesidene til Gran kommune, og oppdateres i politikerhåndboka for Gran  
 

 
Dato: 22. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
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3/18 Årsmelding råd for funksjonshemmede 2017 
 
Arkivsak-dok. 17/02403-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Gunn Kristin Reinli 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 3/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Årsmelding for Råd for funksjonshemmede 2017 godkjennes 
2. Årsmeldingen oversendes rådmannen i tråd med pkt 7 i reglement for råd for 

funksjonshemmede 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Årsmelding 2017 for Råd for funksjonshemmede Ja 
 
 

Oppsummering 
Årsmelding 2017 er utarbeidet etter mal fra tidligere år. Årsmelding legges frem for behandling i 
Råd for funksjonshemmede og videre til orientering i kommunestyret. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar for menneske med nedsatt 
funksjonsevne, skal rådet utarbeide egen årsmelding. Meldinga skal legges fram for kommunestyret.  
 
I retningslinjer for råd for funksjonshemmede punkt 6 årsmelding står det følgende: 
«Kommunalt råd for funksjonshemmede utarbeider årsmelding som fremlegges for kommunestyret  
 
 
 
 

 
Dato: 8. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsrapport for Råd 

for funksjonshemmede 2017.docx
 

 



Råd	for	funksjonshemmede	–	årsrapport	2017	
Råd for funksjonshemmede har i 2017 (fra og med 15.10.2015) bestått av: 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Hanne Magnussen, leder  Pernille C. K. Alm 

Hans Bjørge, nestleder  Gunn‐Elisabeth A. Thoresen 

Knut Raddum (LHL)  1. vara Ove Evensen (FBBS) 
2. vara May Britt Mogerhagen (LHL) 

Aksel Grinaker (NFU)  Mariann Raknerud (NFU) 

Kjersti Løvhaug (Hadeland MS‐forening)  1. vara Shaqir Rexhaj 
2. vara Ingrid W. Woldengen 

Aud Egge (Diabetes Hadeland)  Ellbjørg Sjøli (Mental Helse Gran) 

 

Rådssekretær Sven Sandvik ble erstattet med Gunn Kristin Reinli i oktober 2017. 

Antall avholdte møter: 6 

Totalt er 15 saker behandlet. Saker som har vært til behandling: 

1/17  Korrigering av møteplan for rådene 2017 

2/17  Årsmelding for 2017 for Rådet for funksjonshemmede 2016 

3/17  Orienteringssaker i RFF i møtet 13/3 2017 

4/17  Universell utforming ved offentlige publikumsbygg i Gran 

5/17  Helse‐ og omsorgsstrategi 

6/17  Utnevnelse av en representant til en uu ressursgruppe 

7/17  Orienteringssaker råd for funksjonshemmede 28/4 2017 

8/17  Sak til kommunestyret: Bygging av plasser for heldøgns omsorg‐ igangsetting av og 
rammer for forprosjekt for bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum 
og forprosjekt for tiltak på Marka helse‐ og omsorgssenter 

9/17  Rådenes rolle i Gran 

10/17  Orienteringssaker i møte 25/9‐17 

11/17  Budsjett og økonomiplan 2018‐2021, råd for funksjonshemmede 

12/17  Nye priser Helse og omsorg 2018 

13/17  Budsjett 2018‐Betalingsregulativ kultur 

14/17  Kommunestyresak «Forprosjektrapport for prosjekt 619 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen 

15/17  Temaplan trafikksikkerhet‐ rullering av tiltakslista for 2018 

 

Det har vært flere tema og orienteringer i løpet av 2017. Noen er samlet som egen sak i listen over og 

andre som rene orienteringer.  

Temaer/orienteringer: 

 Pågående plansaker v/fagleder arealplan Sigrid Lerud  

 Strategiplan helse og omsorg  

 Telthuset v/ Kari Møyner  

 Utvikling av Størenslunden v/ Else H Lyngstad  

 Invitasjon til konferanse for kommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 18‐19 april 2017 på Lillehammer. 



 Pågående plansaker v/ Sigrid Lerud 

 Omorganisering v/ seksjonsleder Gunn Kristin Reinli 

 Forslag til budsjett 2018 

 Orientering om Fritid for alle v/ Inger Reidun Fleischer 

 Orientering om omstilling v/Camilla Jarlsby 

 Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved Lisa Tolpinrud 

 

 

Deltagelse og standpunkt: 

Året 2017 har vært ett år der flere kompliserte og viktige saker som vil ha stor fremtidig innvirkning 

på Helse‐ og Omsorgstjeneseter for brukere i Gran Kommune er blitt behandlet i Råd For 

Funksjonshemmede.  

Rådet For Funksjonshemmede har hatt svært korte svarfrister på flere av disse sakene.  Dette har ført 

til at vi ikke har hatt mulighet til å involvere og inkluder organisasjoner og foreninger vi er valgt til å 

representerer på en tilfredsstillende måte. Dette beklager Rådet For Funksjonshemmede på det 

sterkeste!  

Rådet For Funksjonshemmede har gitt tilbakemeldinger til Gran Kommune både muntlig og skriftlig i 

forhold til de konkrete saker dette gjelder. 

Arbeidsmøter: 

I tillegg til de ordinære rådsmøtene har Rådet for Funksjonshemmede gjennomført 7 arbeidsmøter i 

2017. 

 

Universell Utforming, brukermedvirkning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omstillinger i Helse‐ 

og Omsorgstjenester, sykehjem og omsorgsboliger har vært drøftet på samtlige arbeidsmøter i 2017. 

 

Rådet har levert følgende innspill i 2017: 

 Budsjettet og økonomiplan for 2018‐ 2021. 

 Reguleringsplan for Skogskolejordet til offentlig ettersyn. 

 Strategiplan for helse‐ og omsorgstjenesten i Gran Kommune (18.april 2017). 

 "Forprosjektrapport for prosjekt 619 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen". 

 

Rådet For Funksjonshemmede har vært representert ved samtlige folkemøter i regi av Gran 

Kommune i henhold til Helse‐ og Omsorgtjenester i 2017. 

 

Rådet For Funksjonshemmede deltok 18‐19 april 2017 med to representanter på samling for  

kommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne på Lillehammer. 

 

Leder for Rådet For Funksjonshemmede har deltatt på flere møter med Mental Helse avdeling Gran 

og Gran kommune i henhold til overvåkningssaken ved Haugsbakken.  Leder har i tilegg til dette vært 

invitert, og møt på to medlemsmøter i Mental Helse i henhold til redusert åpningstid ved dagsentret 

på Haugsbakken. 

 



I tilegg til dette har leder vært invitert og deltatt på et områdemøte med SAFO Innlandet i 2017. 

34.10.2017 inviterte rådet til innbyggermøte i Gran Kommune, med tema Brukermedvirkning.  

Pasient‐ og brukerombudet i Hedmark og Oppland ved Ombud Tom Østhagen, Mental Helse Gran 

ved leder Øystein Høiby, Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU Hadeland) ved Leder Ranveig 

Berge, Norges Handikapforbund Innlandet ved Organisasjonskonsulent Jorun Granberg og Prima 

Assistanse ved BPA – Konsulent Ola Schrøder Røyset var innledere på møte. 

Det var satt av god tid til spørsmål og dialog med ”salen” i møte.  

Invitasjon ble sendt til alle politikere og administrasjon i Gran Kommune, organisasjoner og 

foreninger, i tilegg til dette ble det sendt invitasjon til Rådene For Mennesker Med Nedsatt 

Funksjonsevne i Gran Og Lunner kommune. 

Det møtte ingen fra administrasjon i Gran Kommune, og det var kun tre politikere til stede på møte.  

 Ved evaluering av møte konkluderte Rådet For Funksjonshemmede med at det ble et godt og 

informativt møte med god dialog mellom innledere og ”salen”. 

 

Rådet deltok 14.12.2017 etter invitasjon fra Line Skarstad i hverdagsrehabiliteringsteamet i Gran 

Kommune i møte for presentasjon, samt ønsket tilbakemelding fra Rådet For Funksjonshemmede i 

forhold til e‐læringskurs som skal brukes for ansatte i Helse‐ og Omsorg i Gran og Lunner kommune. 

 

Gran 15.04.2018 

Råd For Funksjonshemmede 

Hanne Magnussen 

Leder 
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Til aksjonaereri Bjoneroa Kulturbygg AS

08.05.2018

Innkalling til generalforsamling i Bjoneroa Kulturbygg AS

Ordinær generalforsamlingen avholdes 24.05.2018 klokka  1900  i Veslesalen, Bjoneroa Kulturbygg.

Til behandling er følgende saker:

1.  Åpning og konstituering

2.  Valg av møteleder samt person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

3.  Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2017, herunder gjennomgang av

revisjonsberetningen

4. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer for 201  7

5.  Godkjenning av revisors godtgjørelse

6.  Valg av styre og valgkomité

7. Valg av revisor

Sakspapirene finner du på www.b[oneroa.no

Styret  v/leder

John-Anders Strande
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" TRYGGTRAFIKK
l Trygg Trafikks medlemmer

”  _  _  ..  - Tullinsglz

Postboks 27? Oslo Sentrum

NO-0103 Oslo. Norway

Tlf: +4? 22 40 40 40

Deres ref: Faks: +4? 22 40 40  m
Dato: 26.april 2018
Vår ref: hovedkontor@trygglrafikk_no

www.tryggtrafikkno

Oversendelse av  protokoll  fra Trygg Trafikks  landsmøte

Vedlagt følger protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 24.april 2018  i  Radisson Blu Scandinavia
Hotel, Oslo.

Styreleders åpning av landsmøtet samt oversikt over deltakerne fra våre medlemsorganisasjoner
følger også.

Med venntig hilsen
Trygg Trafikk
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TRYGG TRAFIKK

PROTOKOLL FRA  TRYGG  TRAFIKKS  LANDSMØTE  24.  APRIL 2018

Møtet blc avviklet i Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt 30, Oslo.

Det var 14 personer til  stede  fra medlemsorganisasjonene. Itillegg møtte Trygg Trafikks

revisor, valgkomiteens leder og ansatte.
Deltakerlisten følger protokollen som vedlegg.

I. Åpning

Styreleder, Geir A. Mo, ønsket velkommen til Trygg Trafikks 62. ordinære landsmøte.

Geir Mos åpningstale følger som vedlegg til protokollen.

2.  Valg av  dirigent

Trygg Trafikks styre foreslo styreleder Geir A.Mo valgt som dirigent for landsmøtet.

Geir A. Mø ble  enstemmig valgt.

3. Landsmøtet oppnevner to personer til å undertegne protokollen

Ettcr  forslag fra dirigent ble Kan'n B.Bjørkhaug og Silje Fisktjønmo foreslått til å undertegne
protokollen.

Karin  B.Bjørkkaug 0g Shift?  F  iskg'ønmo  ble  enstemmig valgt  til  å  undertegne  protokollen.

4. Gjennomgang av forretningsorden

Dirigenten viste til at forretningsorden var utlagt i møtet og opplyste at denne ville bli brukt
ved behov. Det kom ingen ilmsigelser til fbrretningsorden.

Farremfngsorden ble  godkjent.

5.  Årsrapport 2017  med regnskap

Dirigenten gjennomgikk årsrapporten side for side.

Under behandling av denne refererte møteleder et brev fra Norges Motorsportforbund, Norges
Bilsportforbund og Norsk Motorcykkel Union, hvor det er uttrykt ct ønske om at følgende

protokollføres:

«Norges  Afororsponforbund,  Norges  Bilsporgforbund og Norsk Motorcykkel Union  støtter

Trygg fi‘qfikks hovedstrategier.  Vegnefret  er mer enn et  trafikksystem.  og organisasjonen  må
også bygge  opp kunnskap om  rr'afikantenes mangfoldige  mon'vfor  å benytte veien  e, herunder

opplevelser. fi'itidsaktfviterer og rekreasjon. Begidnfngen av trening av risikoforståefse,

ferdighets- og mengdetrem'ng må gis mer vekt irf'afikksz'kkerhefsarbeidet.»



Brevet var utlagt i  møtet  som vedlegg til sak. 5.

Trygg Trafikksdirektør gjennomgikk deretter regnskapet og ga kommentarer til dette.

Revisor Cathrine Sæther Karlsen kommenterte at rcvisjonsberetningen var å lese på sidene 35

og 36 i  årsrapporten.  Hun refererte konklusjoncn  i  denne  0g presiserte at regnskapet gir et
riktig bilde.

S  fyret.?  årsberemin g 2  01  7  ble  enstenmlig godkjent.

Regnskapet  med  noter  ble  enstemmig godkjent  som  Ttygg Ti'afikks  regnskap for 201 7'.
Tijrgg Trafikks  årsrapport 20I  7  ble tatt til orientering.

6.  Valg styreleder

Valgkomiteens leder, Øivind Mathisen, gjemlomgikk valgkomiteens utsendte forslag til

kandidater.

Valgkomiteen foreslo Tomas Iver Hallem valgt til ny leder av Trygg Trafikks styTe.

Tomas Iver Hallem  ble  enstemmig valgt  til :: y leder  av stjw'erfor ett år.

7. Valg av t0  (tre) styremedlemmer og to varamedlemmer

Val  T  av tre st 'emedlemmer:

Ettersom sittende styremedlem, Tomas Iver Hallem, ble valgt til styreleder foreslo
valgkomiteen følgende representanter til vervet som styremedlemmer:

Aase Simonsen (55 år), Rogaland FTU (gjenvalg)

Knut Duesund (6? år), Telemark FTU (ny)

I-Ians-Jørgcn Molvig (4? år), Finans Norge (ny)

Styremedlemmene ble valgt enkeltvis.

Aase  Simonsen ble  enstemmig valgt —far  to år

Knut  Duesund  ble  enstenunig valg!  afar r0 år
Hans-Jørgen  ,Mnlvig ble  enstemmfg valgt  —for  to år

Va}  3  av t0 varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo følgende:
Zwaramedlem: Ketil Nordengen, Akershus FTU, velges for to år

3.varamcdlcm: Mari Siljcbråtcn, Troms FTU, velges for to år.

Varamedlemmene ble valgt enkeltvis.

2.  varamedlem Ketil N orden  gen ble  enstemmig valgt —f0r  to år.
3.  varamedlem  Mari Sfijfebråren ble  enstemmig valgt —fi)r  t0 år.



St ‘et får etter val etføl ende sammensetnin ;

Leder:

Tomas  Iver  Hallem, Verdal (Trøndelag fylkes- til landsmøtet  2019
kommune)

Medlemmer:

Knut Duesund, Notodden (Telemark FTU) til landsmøtet  2020
Eldar Meling. Oslo (Politiets Fellcsorganisasjon) til landsmøtet  2019
Hans-Jørgcn Molvig, Billingstad (Finans Norge) til landsmøtet  2020
Aase Simonsen, Kamløy (Rogaland  FTU) til landsmøtet  2020
Trude  Hagland, Liland (Nordland  FTU) til landsmøtet  2019
Anne Marit  Jordheim, Drammen til landsmøtet  2019
(de  ansattes  representant)

Vararepresentanter:

1. Elisabeth FKristoffcrscn, Moss  (MA  — rusfri trafikk) til landsmøtet  2019
2.  Kctil Nordengen, Jessheim (Akershus  FTU) til landsmøtet  2020
3. Mari Sicbråtcn, Bardu (Troms  fylkeskommune) til landsmøtet  2020
Tomm!  Mevik, Vestby til landsmøtet  2019
(de ansattes vararepresentant)

7.  Valg av  valgkomité

Trygg Trafikks styre fremmet følgende forslag til valgkomité: leder Benthe  Enes  Bondhus

med Camilla Melgård og Børre  Skiaker som medlemmer. Som ny" varamedlem foreslo styret

Geir A. M0.

S ryrers forslag til  valgkomité  ble  enstemmig godkjent.

8. Trygg Trafikks  budsjett 2018  og forslag til budsjett  2019

Trygg 'I'I'afikks direktør, J an J Ghansen, ga en kort orientering 0111 årets  budsjett som har et
forventet  overskudd på ca. 500 000 kroner.

Direktøren opplyste at Trygg Trafikks forslag til budsjett  2019  var  sendt  Samfcrdsclsdcparte-

mentel  som en del av søknaden for  2019.  Budsjettet er ikke endelig behandlet av  styret.

Presentasjon av budsjettår  2018  øgforslag til  planer  og budsjett  2019  Me tart til
orientering.

De vedtektsfestede landsmgtesakene var ferdi g behandlet kl. 10.45.

Oslo, 25-51 amt;  2018

MW)?) Wig 35% Å'åakicwm'm
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Kjære Iandsmøtedeltakere

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere, hjertelig

velkommen til landsmøte  i  Trygg Trafikk.

Det er veldig kjekt å møte organisasjonens landsmøtedelegater igjen, og selv om vi gjerne

skulle hatt større oppslutning rundt våre landsmøter, så er vi takknemlige for at nettopp dere

har funnet veien hit.

Så har vi også med oss Trygg Trafikks dyktige ansatte på landsmøtet og selv om dere ikke

har noen formell funksjon  i  dette møtet så er det veldig kjekt for meg og stå her og fremlegge

høydepunktene av alt det flotte arbeidet dere har gjort det siste året.

Jeg har vært styreleder i Trygg Trafikk de siste fire årene og jeg har ved alle

årsmøteånledninger  i  disse årene, hørt meg selv si fra denne talerstol, at det siste året har

vært spesielt travelt. Og jeg er nødt til å si det igjen...!

Flere svært viktige nasjonale prosesser har kulminert12017 med grunnleggende planverk og

vedtak. ltillegg har Trygg Trafikk gjennom en omfattende intern prosess utviklet et nytt

strategisk planverk for de neste 8 årene. Dette skal jeg komme tilbake til.

Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å bidra til færrest mulig omkomne og skadde i trafikken.

Dette gjør vi ikke alene men gjennom samarbeid med nasjonale, regionale og lokale

myndigheter, både politiske og i  embetsverket. Med finansnæringen, med frivillige

organisasjoner og interessegrupper, med virksomheter og med ildsjeler. Mange blant disse

langvarige og lojale medlemmer  i  Trygg Trafikk.

Dre te o hardt skadde i trafikken 2000  — 2017 0 mål frem mot 2030

Og i  året som gikk traff vi alle ennå en milepæl  i  trafikksikkerhetsarbeidet.

i 2017 er det foreløpig registrert 106 omkomne  i  trafikken på norske veier. Dette

representerer det laveste antall omkomne  i  trafikken  i  et helt kalenderår siden 1947 da 94

personer omkom.

Det hersker liten tvil om at dette er en målestokk på at Norge som nasjon har kommet svært

langt  i  trafikksikkerhetsarbeidet. Vi er faktisk best  i  verden. Best  i  verden på noe som er

viktigere enn all verdens OL'er og VM'er. Best i verden på å spare liv i trafikken.

2018 har også startet med tall som bekrefter en positiv utvikling. I løpet av årets tre første

måneder mistet T6 personer livet i trafikken. Dette er det laveste tallet for et kvartal på minst

70—80 år. Det føles allikevel helt meningsløst å snakke om positiv utvikling når så mange

fortsatt årlig rammes så hardt av trafikkulykker. Litt  i  overkant av 100 omkomne på norske

veier i 2017 betyr at hundrevis av familier rundt i landet vårt har mistet nære og kjære,

plutselig, brutalt og uten forvarsel.

Heldigvis bor vi  i  et land som ikke aksepterer at så mange tross alt omkommer eller blir

skadd på veiene. Og vi er fortsatt godt på etterskudd i forhold til nasjonale målsetninger.

Det foreiøpige estimat på antallet omkomne og hardt skadde  i  2017 er 770. Også dette tallet

skal vi tilbake til 1947 for å finne maken til. Og allikevel er det altså nærmere 50 personer for

mye  i  forhold til nasjonale målsetninger. Dette understreker behovet for å både fortsette og
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forsterke innsatsen mot trafikkdød og varig skade.

Trafikkdre te r. mill. innb ere  i  2017  — EU287Nor e

Så har vi for kort tid siden fått tilgang til dokumentasjonen som ble behandlet på EUs tall for

trafikkdrepte i 2017. I følge OECD er Norge det første landet i verden — siden systematisk

innsamling av trafikkulykkedata startet — som er nede i kun 20 omkomne pr. million

innbyggere. Med dette seiler Norge  i  2017 opp som det tryggeste landet å ferdes i for 3. år

på rad.

Det er klart at EU ikke kommer til å nå målet om en halvering av antallet omkomne i trafikken

frå 2010 —- 2020. I flere år har resultatkurven signifikant avviket fra  mélkurven.

Mer enn 25.000 mistet livet på veiene i EU i 2017. Dette utgjør mer enn 500 personer hver

uke. EU—kommisjonen beregner at samfunnskostnadene for trafikkulykkene  i  Europa har en

prislapp på 120 milliarder euro i året. lNorge er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved

trafikkulykker beregnet til om lag 30 milliarder kroner pr. år.Når vi ser forskjellen på EU

sammenlignet med Norge så er vi åpenbart i en helt spesiell situasjon her til lands, Vi vil

klare å halvere antallet omkomne fra 2010—2020.

I Trygg Trafikk er vi talspersoner for at denne situasjonen heller er en «spore» til forsterket

innsats enn en «sovepute». Og det bør være en sentral oppgave for alle våre medlemmer å

bidra inn i dette.

Fortsatt store utfordrin er

Uansett den positive trenden over tid i antallet drepte og skadde på norske veier, så gjenstår

det fortsatt et betydelig arbeid i å sikre fortsatt nedgang i tråd med "Nullvisjonen" og konkrete

nasjonale målsetninger.

-  Mange av de tradisjonelle trafikksikkerhetstiltakene som gir størst bidrag er allerede

gjennomført.

-  I forhold til andre transport-grener omkommer det forholdsvis mange i vegtrafikkenVi

vil se en fortsatt økning i transportarbeidet og særlig i byene vil vi oppleve en

betydelig økning av myke trafikanter, noe som i seg selv øker risikopotensialet.

.  Alt for mange bryter med lovverket og utsetter seg selv og andre for fare. Det gjelder

både fart, rus og sikkerhetsutstyr.

. I takt med at stadig færre omkommer i trafikken vokser det frem tydelige

risikogrupperinger. Unge menn, eldre, trafikanter med annen kulturbakgrunn.

rusavhengige og andre, har alle ulike preferanser og vil kreve ulike måter å tilnærme

seg utfordringene på

Den nye Nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg peker godt på dette og for første

gang uttrykker aktørene usikkerhet i forhold til om tiltakene i planen samlet sett er

omfattende nok i forhold til målsetningene. Spesielt innen områdene  fart, rus og gående!

syklende pekes det på at det er behov for mer omfattende tiltak for å sikre reduksjoner i

omkomne og hardt skadde i tråd med forankrede målsetninger.

Trafikksikker o vekst
Trafikksikker oppvekst er virkelig Trygg Trafikks "kjerneområde".
Vi har et vedtektsfestet ansvar for trafikkopplaering og samarbeider med utdannings-
myndigheter, lærere og foreldre. Gjennom kursvirksomhet, læremiddelutvikling, høringer og
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mediesaker bidrar vi til oppmerksomhet rundt trafikksikker oppvekst. Formidlingsarbeidet blir
satt  i  system gjennom trafikksikker kommune, foreldreutvalg og lærernettverk.
Vi er en ressurs for myndigheter og samarbeidspartnere på området trafikksikkerhet for barn
og unge.

Trygg Trafikk har et særdeles bredt spekter av tiltak — og hold dere fast, for nå skal dere få
en skikkelig gjennomgang!

Trafikksikker o vekst  -  barn
Med økning i statlige tilskudd også i 201? har vi kunnet eskalere og ytterligere utvikle våre
aktiviteter på dette om rådet, '

o  Utviklingen av Barnas Trafikklubb fortsatte med uforminsket styrke og ved utgangen

av året var ca. 31 % eller ca. 1.850 av landets barnehager medlemmeri klubben.

Dette er i tråd med ambisiøse målsetninger. Den nye rammeplanen for barnehager er

nå implementert i konseptet og forøvrig er det laget bøker og aktivitetshefter i

samarbeid med Cappelen Damm forlag og en helt ny klubbsang er produsert.

' Gjennom barnehagekurs samt kurs på lærerutdanningene har vi truffet mer enn 600

førskolelærere eller kommende lærere og formidlet viktigheten av planmessig arbeid

og trafikkopplæring i barnehagen.

-  len kartlegging vi gjorde i 201? finner vi at at andelen skoler som hartemaettrafikk

nedfelt i egne planverk nå er på 88 %. Målet er 95 % så vi er ikke helt i mål. Men når

så mange skoler tross alt har planer for trafikkopplæring er det viktig at vi har

Oppdatert og tilgjengelig materiell. l 201? registrerte vi nærmere 385.000

sidevisninger på tryggtrafikknofskole der bl.a. vår digitale sykkelprøve ligger.

-  Det er nå et helt konkret nasjonalt mål at 80  %  av elevene skal sykle eller gå til

skolen. Alle barn har rett til en trafikksikker oppvekst. Fysiske tiltak, sikkerhetsutstyr,

opplæring etc. er virkemidlene. Ved skolestart i 2017 gjennomførte vi prosjektet

"Hjertesone" sammen med Syklistenes Landsforening, Foreldreutvalget for

Grunnopplæringen, Helsedirektoratet, Miljøagentene og Statens vegvesen.

Målet er å skape bedre og tryggere forhold for de som går og sykler til skolen.

Foreldre og skoler oppfordres til å samarbeide om lokale tiltak, både holdnings-

skapende og fysiske. Fler og fler kommuner og skoler tar kontakt med oss for å

invitere oss inn i prosesser der man ønsker å etablere sikkerhetssoner rundt skolene.

Det er vi svært fornøyd med!

-  Med prosjektmidler fra Samferdselsdepartementet har vi i 2017 utviklet digitale

læringsressurser på syv språk. Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige elever

på mellomtrinnet. Læringsressursene kan brukes både i mottakfi hjemmet eller i

undervisningen i ordinær opplæring elleri innføringstilbud. Dette store løftet som

Trygg Trafikk her har utviklet er vi sikre på vil sette store spor etter seg i

integreringsarbeid i tiden fremover.

.. Isamarbeid med SINTEF er vi i gang med å utvikle og teste ut en modell for

sykkelopplæring av elever på 4.  —  5. trinn og sammenlikne kunnskaps- og

atferdsendringer blant elevene med tilsvarende endringer hos dem som ikke får

tilsvarende sykkelopplaering. Her har vi avdekket både et behov for, og muligheter til,

å trene barnas oppmerksomhetsfunksjon gjennom praktiske øvelser. Vi utvikler

innhold og metode i oppiæringssekvensene og forbereder lærerne slik at de kan

gjennomføre undervisning med sine elever etter nye metoder.
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Trafikksikker o vekst  — un e
På tross av nedgang ? ungdomsulykker over tid er denne gruppen fortsatt eksponert for
høy risiko  i  trafikken. Aller mest utsatt er ungdommene mellom 16 og 19 år. Disse har
generelt manglende risikoforståelse og dermed ikke alltid forståelse av konsekvensene
av egen adferd. Derforjobber Trygg Trafikk for å nå ungdom gjennom tralikkopplæring i
skolen og via målrettede ungdomsprosjekter.

l  nettverksmøter med nærmere 200 ungdomsskolelærere gjennom året har vi snakket

om innhold  i  valgfaget "Trafikk" som er et tilbud på ungdomstrinnet  siden  2012.

«Underveismagasinet» hadde  i  2017 et opplag på 70.000. Det ble distribuert til alle

10, klassinger  i  ungdomsskolen. Målet er å tilby ungdom relevant lesestoff om trafikk

og trafikksikkerhet. Magasinet kan brukes  i  undervisningen på ungdomstrinnet — blant

annet knyttet til Trafikk valgfag.

#ErDuSikker? er et metodeutviklingsprosjekt der vi tester ut effekten av  ung-tiI-ung-

formidling. Prosjektet er en videreføring av Jentenes  trafikkaksjon.  l 2017 deltok 33

videregående skoler  i  12 fylker og satte klare alferds- og kunnskapsmål med

arbeidet. Transportøkonomisk Institutt har effektevaluert prosjektet med  Signifikant

positivt resultat.

lmange av fylkene arrangerer våre distriktsledere russeseminar eller temadag for

russen. Sammen med sentrale samarbeidspartnere fokuserer vi på den økte risikoen

gamle biler, mange passasjereri bilen samt fest og alkohol fører til.  I  2016 var det

rekordlave 63 ulykker med russebusser og biler for 17. mai. Det er en kraftig nedgang

fra 2000—tallet da det  i  snitt var over 150 ulykker før nasjonaldagen. Vi har ennå ikke

offisielle tall fra 2017 men vi har en sterk antakelse om at ulykkesreduksjonen

fortsetter. Det er ingen tvil om at det å møte ungdommen og i  praksis vise alle

risikomomentene, faktisk fungerer.

Vårt nye utviklingsprosjekt «Handlingsplanlegging» er tilpasset målgruppen ungdom

13-24 år. Metoden handlingsplanlegging innebærer å hjelpe folk til å danne seg

kognitive hjelpestrategier for å gjennomføre ønsket atferd. Metoden er brukt bl.a.  i

arbeidslivet med  signifikant  effekt. Dette prosjektet vil styres og leveres  i  tråd med

Trygg Trafikks prosjektmetode og innholdet skal utvikles med mål om å kunne

evalueres og på sikt implementeres som en del av våre eksisterende tiltak for denne

målgruppen.

Kampanier
Undersøkelser fra inn— og utland viser at trafikksikkerhetskampanjer bidrar til å redusere

antallet omkomne og skadde  i  trafikken. Kam panier skal gi innsikt og gi mottakerne en

forståelse av sam menhengen mellom mottakers handlinger  i  trafikken og de konsekvensene

dette kan medføre.

Bruk av sikkerhetsutstyr som bilbeltelbarnesikring i  bil. lys og sykkelhjelm reduserer risikoen

for ulykker og skader betydelig. Også  i  2017 gjennomførte Trygg Trafikk betydelige

kampanjeaktiviteter for å Sikre maksimal bruk av sikkerhetsutstyr.

Refleksdagen ble avviklet 19. oktoberi samarbeid med Sparebank 1 Forsikring. Vi

endret tilnærmingen til denne kampanjen  i  2017 og la alle ressursene inn  i  en aktivitet

som har digital spredning. Vi utviklet en visuell profil til kampanjen som kan

gjenbrukes og videreutvikles over tid. Idékonseptet «Mørket kommer» skal gjelde for

årene 2017, 2018 og 2019. Kampanjen fikk bred spredning. Gjennom SnapChat

hadde vi nærmere 3,8 mill. visninger. Vi nådde over 900.000 unike brukere og filteret
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ble delt 215.000 ganger. Filmer og poster om SnapChat hadde en rekkevidde på mer

enn 83.000 på Facebook. Itillegg mye redaksjonell omtale både på nett, ?avis og i

etermedier. Årets reflekstelllnger viste en liten økning av refleksbruken fra 39 til 40 %.

Barn i bil kampanjen gikk fra juni — august  i  samarbeid med lF. 63  %  sikrer nå sine

barn mellom 0-3 år bakovervendt, en økning fra 2016 de samme tall var 53 % og ikke

minst en økning fra 2010 da tallet kun var 20 %.

lsamarbeid med Tryg Forsikring lanserte vi en ny sykkelhjelmkampanje  i  2017. Vi

utviklet idékonseptet «Verre er det ikke» som skal gjelde for 2017, 2018 og 2019.

Kampanjen har som formål å sette hjelm på dagsorden — uten bruk av pekefinger men

snarere spille på følelser. Kampanjefilmene nådde 1,5 mill. mennesker på Facebook

og ble vist 715.000 ganger. Vi fikk 8.400 reaksjoner, kommentarer og delinger, og

tusenvis meldte seg på og lovet å bruke hjelm. Totalrekkevidden på kampanjen har

vaert 5,8 mill. seereilesere i hele Norden.Kampanjen vant European Excellence

Awards 2017 for "storytelling”. Ca. 41 % bruker ikke sykkelhjelm. Dette tallet er nå

heldigvis  i  positiv utvikling selv om det er marginalt.

Pådriverarbeid

Trygg Trafikk er en pådriver for bedre trafikksikkerhet, med særlig vekt på trafikantrettede

tiltak. Vi engasjerer oss  i  rikspolitikken, i lokalpolitikken, på alle nivåer i forvaltningen og i alle

relevante sektorer. Parallelt er vi en samarbeidspartner for myndighetene som bidrar med

aktiviteter og tiltak. Vi forsøker etter beste evne å balansere vår pådriver— og samarbeidsrolle

godt og tilstreber å være tydelig over for de vi er i kontakt med.

Vår eneste interesse  i  dette arbeid er å få maksimal oppmerksomhet på struktur, rammer og

tiltak som sikrer færrest mulig omkomne og skadde i trafikken.

Pådriversaker i 2017

l2017 prioritene vi:

Å sikre økt politisk fokus på men nesket i trafikken og høyere prioritering av tiltak som
påvirker trafikantene til sikker atferd  -  opplæring, informasjon og kontroller.

En styrket og mer helhetlig trafikkopplæring i barnehager og skoler.

Å sikre UPS fortsatte sentrale rolle  i  det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Å få økt politisk fokus på myke trafikanter og bedre kobling mellom de
transportpolitiske målene nullvekstmålet og nullvisjonen.

Det systematisk trafikksikkerhetsarbeidet  i  fylkeskommuner og kommuner.

Å bidra til tryggere fylkesveier sammen med gode samarbeidspartnere.

Samt en mer trafikksikker bilpark gjennom økt bruk av ITS.

Fokuserte rosesseri 2017
Trygg Trafikks pådriverarbeid og prioriterte pådriversaker kobler vi  i  stor grad til aktuelle
prosesser og de rettes mot relevante myndigheter. De viktigste prosessene i 2017 omfattet:

? mars 2017 ble Stortingsmelding 40 om samordning og organisering av

trafikksikkerhetsarbeidet vedtatt i Stortinget.
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.  Nasjonal transportplan 2018—2029 ble behandlet og vedtatt  i  Stortinget 19.  juni  2017.

Forførste gang inneholdt denne en konkret plan rettet mot barn  -  «Barnas

transportplan».

' Etter nærmere ett års arbeid med ny Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet på Veg

2018-2021 leverte vi planen til Statsråden sammen med Statens vegvesen, politiet,

Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, KS og fylkeskommunene 6. mars d.å.

» Justisdepartementet inviterte  i  14.  juni  2017 til offentlig høring av NOU 2017:11

«Bedre Bistand, bedre beredskap». lhøringsutkastet ble det foreslått å nedlegge UP

som særorgan.

Gjennom prosessene rundt begge stortingsmeldingene og den nasjonale tiltaksplanen har vi
deltatt  i  høringer, skrevet brev til både komiteen, fraksjonene og departementet. Vi har
skrevet leserinnlegg og deltatt  i  samfunnsdebatten på alle plattformer.
l tiltaksplanarbeidet har vi som likeverdig part bidratt sterkt til å sikre innhold  i  tråd med
nasjonale føringer og står for et betydelig antall tiltak  — alene eller sammen med gode
samarbeidspartnere.

I  arbeidet med Særorgan-NOUen samlet vi til slutt 15 gode samarbeidspartnere  i
medlemsmassen vår om et «opprop» mot nedleggelse av UP som vi sendte til
justisministeren.

Ved  inngangen  til 2018 kan vi summere opp en rekke positive resultater, bl.a. som følge av
målrettet pådriverarbeid. Trygg Trafikks posisjon som nasjonal trafikksikkerhetsaktør og våre
aktiviteter er nå solid forankret  i  sentrale nasjonale dokumenter.

Videre er det fastslått:

-  At trafikksikkerhetsarbeidet forlsatt skal ha høy politisk prioritet

-  At trafikantrettet arbeid er  viktig og skal prioriteres

.  At målet om økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og
hardt skadde fotgjengere og syklister

.  At kompetansen om trafikkunnskap og trafikksikkerhet skal styrkes  % barnehage og
skole

u  At dagens registreringer av personskadeulykker  i  vegtrafikken preges av
underrapportering og må samordnes bedre

-  At trafikksikkerhetsaspektet skal vurderes ifm arbeidet med bilavgiftene.

.  At trafikksikkerhetsarbeidet  i  fylkeskommuner og kommuner må ha en bred
tilnærming og at Trafikksikker kommune bør videreutvikles til å omfatte alle
kommuner og regionalt nivå

. Og 8. desember i fjor ble det klart at Utrykningspolitiet skal bevares som særorgan.

Det er vi utrolig stolte over å ha bidratt til å få til.

Andre viktige pådriverområderi 2017 har  vaert:
.  Revisjonen av kunnskapsløftet

. Statsbudsjettet for 2018
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-  Stortingsvalget i 2017

Itillegg deltok vi for første gang aktivt under Arendalsuka i august 2017

Vi er innforstått med og forstår dog, uansett tydelige politiske føringer, at "slaget" kommer til
å stå i de fremtidige årlige budsjettforhandlingene på Stortinget. Men det mangler ikke på
tydelige føringer som vil være svært nyttige i det videre pådriverarbeidet.

Trafikksikker kommune
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan
kommunene børjobbe. Isamarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en
godkjenningsordning og en modell for et helhetlig og tversektorielt kommunalt
trafikksikkerhetsarbeid.
lNasjonal tiltaksplan er det definert et mål om at det innen utgangen av 201 ? skal være
godkjent tre kommuner i samtlige fylker.

Pr. 31.12.2017 var 64 kommuner godkjent som trafikksikker kommune  i  tillegg til en bydel i
Oslo. Målet om 57 godkjente kommuner innen utgangen av 2017 er mao nådd.
Fire kommuner er hittil godkjent  i  2018. Itillegg til disse er ca. 45 kommuner  i  prosess mot
godkjenning.
lny nasjonal tiltaksplan er det satt et mål om at det ved utgangen av 2021 skal være min.

125 kommuner som er godkjent som trafikksikker kommune. Dette ser det allerede nå ut

som vi skai klare.

Det jobbes nå med å etablere kriterier for godkjenning av fylkeskommuner. [ tillegg er vi i ferd

med å ferdigstille re—godkjenningsordning og forøvrig har vi høyt fokus på å utarbeide

veiledere og å jobbe tett sammen med kommunene.

Jeg har sagt — siden Trygg Trafikk lanserte Trafikksikker kommune  —  at dette prosjektet vil

være med å definere trafikksikkerhetsarbeidet i Norge i årene fremover. Det står jeg ved  —

Jeg er på vegne av organisasjonen utrolig stoEt over hva vi har får til.

Arbeidet i fylkene

lfylkene jobber Trygg Trafikks distriktsledere og øvrige medarbeidere tett sammen med

fylkenes trafikksikkerhetsutvalg. Her defineres konkrete aktiviteter og prosjekter som

finansieres over fylkenes budsjetter.

Fylkeskommunene er sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, med mange oppgaver som

påvirker trafikksikkerheten. Fylkeskommunene er eier av fylkevegene og har etter

vegtrafikklovens  §  40 a ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i

fylket.

Våre distriktskontorer representerer hele ”skalaen" av kjente trafikanttiltak. De støtter

fylkeskommunenes arbeid og bidrar til å sikre fokus på alt det viktige arbeidet som ikke

handler om veibygging og kjøretøyteknologi.

Gjennom konseptet «trafikksikker kommune», som mange steder formidles gjennom fylkene,

har vi i tillegg definert en konkret ramme rundt samarbeidet med kommunene.

Distriktsledere i Trygg Trafikk utfører et betydelig omfang av oppgaver. Av kjerneaktiviteter i

fylkene bør nevnes:

-  Arbeidet med å sikre flest mulig trafikksikre kommuner, skoler og barnehager
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-  Oppfølging av barnehager og skoler  i  forhold til behov for kurs, workshops. veiledning

og nettverksmøter. Temaer er: Barnas Trafikklubb, Sykkel, Skolestart Refleks  &

Trafikk valgfag

-  Gjennomføring av russetiltak

-  Planlegging og gjennomføring av minnemarkeringer.  Ni  fylker har disse  årlig og
oppmerksomheten rundt disse markeringene er et bra trafikksikkerhetstiltak  i  seg

selv,  i  tillegg til å være en fin møteplass for de som sørger samt for nødhjelpsetater

og alle andre som legger ned innsats for å redusere antallet trafikkdrepte

'  Vi  bidrar videre til å sikre optimal kunnskap om behovet for traäkantrettede tiltak blant

politikere, embetsverk og andre

-  Gir innspill til relevant planarbeid, f.eks.: trafikksikkerhetsplaner, folkehelse,

opplæring mv.

-  Sikrer at Trygg Trafikk er synlig i  samfunnsdebatten. både  i  media og andre relevante

møteplasser

.  Og følger opp kampanjene Barn  i  bil, Refleks og Hjertesone

Vi  opplever samarbeidet  i  fylkene som svært godt og setter også stor pris på samarbeidet

med øvrige partnere på fylkesnivå.

Regionreformen, som fører til at dagens 18 fylker blir til 11  i2020, får organisatoriske

konsekvenser for Trygg Trafikk og vår primære oppgave blir å sikre at organisasjonsformen

FTU består samt at aktivitetsnivået på området totalt sett og som et minimum opprettholdes.

Ny strategiglan

Styret  i  Trygg Trafikk initierte høsten 2016 en ny strategiprosess. Den ”gamle" strategiplanen
hadde "holdbarhetsdato” ut 2017, så det var igjen tid til å gjøre oss tanker om

organisasjonens videre utvikling inn  i  en spennende fremtid. Prosessen startet med ai styret

utarbeidet et mandat for arbeidet til administrasjonen. Dette har vaert styrende for prosessen
og planens rammer og struktur.

En sentral prosjektgruppe fikk det operative ansvaret for å utarbeide den nye strategiplanen
og gjennom grundige drøftinger  i  styret. ledergruppen. blant ansatte og ansattes tillitsvalgte

har vi nå en ny og godt forankret  8-årig strategi.

lstrategiprosessen har vi definert vår strategiske retning de neste 8 årene:

.  Vi  skal være en sentral bidragsyter  i  nullvisjonsarbeidet

-  Vi  skal videreutvikle kjernevirksomheten og løfte frem samfunnsoppdraget

»  Vi  skal være et sentralt «nav»  i  samordning av innsatsen for trafikksikkerhet og

fungere som bindeledd og nettverksbygger.  Vi  skal ikke bare være et «sentralt nav»  -

Vi  skal være SELVE navet. Intet mindre  — intet mer. Er det noen organisasjon som

kan være det, så er det Trygg Trafikk med sine høykompetente ansatte.

.  Vi  skal styrke rollen som pådriver

-  Vi  skal kommunisere målrettet med befolkningen om trafikksikkerhet
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-  Vi skal videreutvikle Trygg Trafikk som kunnskapsorganisasjon

- Og vi skal sikre organisasjonens rammebetingelser og uavhengighet

Vi har også pekt ut våre strategiske hovedområder. Disse er:

.  Trygge og sikre barn

.  Trafikksikker ungdomstid

.  Sikkerhet for fotgjengere og syklister

.  Systematisk trafikksikkerhetsarbeid

-  Og bedre trafikksikkerhet og trafikksikker adferd

Dette, mine damer og herrer — er TTs kjernevirksomhet.

Under hvert av hovedområdene er det definert konkrete målsetninger. Vi har nå en sylfersk

og ambisiøs plan for fremtiden. Denne følges Opp av administrasjonen med toårige

handlingsplaner. Delte planverket er garantien for at det systematiske og grundige arbeidet

som har kjennetegnet TT de Siste årene fortsetter også  i  årene fremover. Jeg har lyst til å

gratulerer Trygg Trafikks organisasjon med en tydelig og god strategi —- og takk alle ansatte

og mine kollegeri styret for en usedvanlig god innsats for å få den på plass.

Økonomisk resultat i 201?

I mine år i styret har det hele tiden vaer tydelig i  våre forventninger om "orden og reda" i

organisasjonens økonomi. Jeg er stolt og glad over å kunne melde ti! årsmøtet at det fortsatt

er strålende god orden  i  økonomien  i  Trygg Trafikk, noe som er svært viktig med tanke på at

mer enn 90  %  av våre samlede inntekter kommer fra stat, fylker og finansnæringen.

Vi må kunne dokumentere både orden og formålstjenlig bruk av våre inntekter, noe som

setter høye krav til løpende bokføring.

2017 ble gjort opp med et overskudd på drøyt kr. 685.000,-. Dette er noe  i  bedre enn årets

budsjetterte resultat. Styret er godt fornøyd med resultatet og vil foreslå at overskuddet

avsettes til annen egenkapital. Vi er med dette oppe  i  en EK på nærmere 9 mill. kroner eller

en EK—andel på 31,3 %.

Jeg kan forsikre landsmøtet om at organisasjonens dyktige økonomimedarbeidere har

stålkonlroll på hver en krone som brukes. Det har vært en sann fryd å lede en organisasjon

med så tydelig, trygg og sikker økonomistyring.

Nettverk

Også gjennom 2017 har vi møtt våre medlemmer gjennom nettverksm øter og fagmøter med

definerte temaer.

I tillegg til å delta «rundt bordet»  i  ulike nasjonale nettverk sammen med forvaltningen på

mange nivåer, deltar vi også  i  en del andre formaliserte organisasjoner og nettverk.

Trygg Trafikk  er rådsmedlem  i  Nordisk Vegforum og i  Opplysningsrådet for Vegtrafikken.

På nordisk basis har vi et godt samarbeid med Nordisk Trafikksikkerhetsråd, som er et

fellesorgan for de nordiske trafikksikkerhetsorganisasjonene.

Trygg Trafikk er medlem av den Europeiske organisasjonen for trafikksikkerhet: European
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Transport Safety Council. ETSC har sitt hovedsete  i  Briissel og har blant annet et nært

samarbeid med EU-kommisjonen.

Trygg Trafikk er også representert  i  andre eksterne styrer og råd som f.eks. «den nasjonale

kontaktgruppe for trafikksikkerhet — KTS», Skadeforebyggende Forum og MC-Rådet.

Vi opplever det som svært viktig og givende å ha tilgang på ulike kompetansenettverk. Dette

representerer en merverdi og tilfører ytterligere kunnskap til vårt arbeid.

Og så håper vi selvsagt at våre bidrag i  disse fora også tilfører noe.

Takk for samarbeidet

Til slutt ønskerjeg på vegne av Trygg Trafikk å takke Finans Norge og skadeforsikrings-

selskapene samt Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene for et godt og konstruktivt

samarbeid også gjennom 2017. Også politiet, Statens vegvesen samt helse— og

utdanningsmyndigheter får en stor takk for svært god dialog og samarbeid. En takk også til

våre øvrige medlemmer, de landsdekkende organisasjonene som også bidrar tungt inn  i

nasjonalt trafikksikkerhetsarbeid. Organisert nasjonalt samarbeid er selve kjernen til

forklaringen på at Norge er verdens tryggeste sted å ferdes  i  på vegnettet.

Så helt til slutt  a  det jeg har gruet meg mest til: Å takke for meg;

Da jeg ble valgt til styreleder for  4  år siden visste jeg at jeg kom til en organisasjon med et

utrolig sterkt omdømme, faglig integritet og et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Jeg visste

at medarbeiderne  i  organisasjonen måtte være dyktige for å ha skapt dette — og jeg visste at

deres direktør var en bra mann — for han kjente jeg fra før.

Det jeg imidlertid ikke visste var den enorme dedikasjonen og engasjementet som

organisasjonens medarbeidere har. En ting er å ha en jobb. Noe annet er å ha jobben mer

eller mindre som livsstil. Det opplever jeg at mange av TTs medarbeidere her. En Iivstil som
handler om å bruke all sin tid og kreativitet til å skape engasjement for «saken».

Som dere har hørt av mitt foredrag er aktivitetsnivået enormt stort  i  denne organisasjonen —

fra landsende til landsende. De reSUItatene som skapes  —  i  form av aktiviteter, kompetanse,

kampanjer — er med på å redde liv. De hindrer fremtidige skader. De skaper tryggere

trafikanter. Dette skapes av våre medarbeidere — en gjeng som jeg har opplevd  i  sum yter

langt mer enn hva en kan forvente. Og alle jeg møter, gjør det med et stort smil!

Dette har hvert eneste styremøte gjort meg stolt av å lede Trygg Trafikk. Dette er ikke en

vanlig organisasjon  —  eller et vanlig styre. Dette er noe helt spesielt — og det å ha vært med å

lede dette arbeidet har føltes mer meningsfylt enn noe annet verv jeg har hatt  i  mine nesten

40 år  i  organisasjonsliv og politikk.

Derfor har jeg vært åpen på at jeg gjerne skulle fortsatt  i  denne posisjonen. Fordi det er så

utrolig meningsfylt. Det sagt, er det kanskje bedre å skiftes ut når en fremdeles føler en har

mer å gi — enn etter at en har sittet på overtid uten å forstå det selv.

Det nye styret vil bestå av høyt kompetente personer som jeg er helt trygg på vil lede Trygg

Trafikks organisasjon videre på en utmerket måte — og jeg ønsker dem all mulig lykke til.

Jeg vil derfor rette en hjertelig takk til alle medarbeiderne  i  Trygg Trafikk for et godt

samarbeid i de årene jeg har ledet styret — og i særdeleshet selvfølgelig for innsatsen  i  det

travle året vi har bak oss. Trygg Trafikk og alle som er opptatt av trafikksikkerhet i Norge kan

være stolte av den innsatsen dere yter.

Enhver administrasjon har sin leder — og Trygg Trafikk ledes av en særdeles stødig direktør i

Jan Johansen. Ditt daglige lederskap Jan, står til gull  —  du er en inspirasjon for dine ansatte
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og du har en  faglig tilnærming og integritet til alt du gjør som har imponert meg mer enn en

gang. Det har vært en glede å samarbeide med deg. Denne organisasjonen er heldig som

har din tid og ditt  engasjement i den daglige ledelse.

Sist, men ikke minst, vil jeg takke til mine gode kolleger  i  styret for et godt og konstruktivt

samarbeid  i  året som har gått og i  den tiden vi har sittet sammen i styret  i  Trygg Trafikk.

Og med mine fire år  i  tjeneste bak meg så biir dette også min siste landsmøtetale som

styreleder  i  denne flotte organisasjonen!

Trafikksikkerhetsarbeidet fortsetter imidlertid videre uavhengig av hvem som er styrelederi

Trygg Trafikk.  Det har  alltid  vaert  slik  og det kommer  alltid  til å være  slik; Styrer og ledere

kommer og går  — organisasjonen og oppgavene består.

Med dette takker jeg for oppmerksomheten og ønsker at Vi får et godt landsmøte og

konferanse de kommende to dager.
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