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1. Innledning 
 

Del 3 av eierskapsmeldingen inneholder en oversikt over interkommunalt samarbeid, stiftelser, 

legater og medlemskap.  

Dette er virksomheter som ikke er underlagt de prinsipper og retningslinjer som er nedfelt i del 1 av 

eierskapsmeldingen. 

Hensikten med del 3 av eierskapsmeldingen er å gi kommunestyret en oversikt over kommunal 

virksomhet og kommunale interesser som ikke er underlagt ordinær styring.  

Det er ulike styringsformer som gjelder for den enkelte type virksomhet som er omtalt her.  
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2. Interkommunalt samarbeid 
 

2.1 Interkommunale politiske råd 
 

Samarbeidsformen er forankret i Kommunelovens kapittel 18.  

 

2.1.1 Nome og Midt-Telemark interkommunalt politisk råd 
 

Formål Rådet er et interessepolitisk samarbeidsorgan. En politisk samarbeidsarena for 

å drøfte og vedta saker av felles betydning. 

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Avtale fra 01.01.2020. 

Styringsorgan Representantskapet består av ordførerene for samarbeidskommunene og 

oppnevnes av kommunestyrene med personlige varamedlemmer. 

Rådet består av ordførere, varaordførere og opposisjonsleder frå hver 

kommune. 

Økonomi 10 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 90 % av 

kostnadane fordeles etter folketall pr. 1.7 i regnskapsåret. Vertskommunens 

administrative kostander fordeles etter en formel. 

Vertskommune Midt-Telemark  

 

 

 

2.2 Kommunalt oppgavefellesskap 
 

Samarbeidsformen er forankret i kommunelovens kapittel 19. 

 

2.2.1 Nome og Midt-Telemark IKT KO 
 
 

Formål Planlegge, utvikle og drifte kommunenes IKT -system så rasjonelt som mulig. 

Samarbeidet omfatter alt innkjøp, drift og vedlikehold av kommunenes 

tekniske anlegg knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Herunder også telefonisystemer. 

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 13.10.2020 – sak 076/20. 

Arkivsak 20/1959 

Styringsorgan Representantskap med ett medlem fra Nome kommune og ett medlem fra 

Midt-Telemark kommune, med personlig vara. 

 

Styre bestående av to representanter frå administrasjonen fra hver kommune, 

samt en ansattrepresentant.  

Økonomi Kostnadsfordeling etter antall årsverk i kommunene. 

Vertskommunekostnader fordeles etter vedtatt formel.  

Vertskommune Midt-Telemark 
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2.2.2 Telemarkskanalen Regionalpark KO  
 

Formål Øke området sin attraktivitet som reisemål og bosted, og å få til vekst og 

utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet 

til Telemarkskanalen og kanallandskapet. 

Deltakere Kviteseid, Nome, Notodden, Midt-Telemark, Skien og Tokke kommuner, 

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF. 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 15.06.2021,, - sak 036/21. 

Arkivsak 19/2436 

Styringsorgan Representantskap med et medlem fra hver deltaker 

Styre med 8 medlemmer (1 fra hver deltaker) 

Valgkomité med 3 medlemmer 

Økonomi Fast økonomisk bidrag etter eierandel (Nome 11%) 

0,25 årsverk ressurperson knyttet til samarbeidsmøter og aktivitter 

Vertskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

 

2.2.3 Telemark innkjøpssamarbeid KO 
 

Formål Inngåelse av felles rammeavtaler for vare- og tjenestekjøp. 

 

Deltakere Vinje, Nissedal, Kviteseid, Seljord, Tokke, Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 12.09.2019 – sak 051/19. 

Arkivsak 17/2402 

Styringsorgan Representantskapet er oppgavefellesskapet sitt øverste organ og er 

sammensatt av en folkevalgt fra hver deltakerkommune. Medlemmer og 

varamedlemmer oppnevnes i det enkelte kommunestyre i 

deltakerkommunene. 

 

Samarbeidsråd som utpekes av kommunedirektørene i deltakerkommunene 

Økonomi Fordeling etter folketall og fastdel (50/50) 

Vertskommune Midt-Telemark 
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2.3 Vertskommunesamarbeid  
 

Samarbeidsformen er forankret i Kommunelovens kapittel 20.  

Vertskommunesamarbeid kan organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid (Kl. § 20-2) 

eller vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd (KL. § 20-3).  

Noen av vertskommunesamarbeidene er fortsatt forankret i tidligere kommunelov §§ 27-28.  

 

2.3.1 Krisesenteret i Telemark 
 

Formål Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold og trusler om vold i nære relasjoner 

Deltakere Alle kommunene i Telemark, unntatt Notodden 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 - sak 047/15. 

Arkivsak 13/1520 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen.  

Samarbeidsrådet skal bestå av 1 representant for hver av de fire regionene i 

kommunene i Telemark (Grenlandssamarbeidet, Vest-Telemark, Midt-

Telemark og Kongsbergregionen), tilsammen 4 representanter. 

Økonomi Kostnadsdeling etter folketall 

Vertskommune Skien 

 
 

2.3.2 Nome og Midt-Telemark kommuneoverlege 
 

Formål Kommunens oppgaver etter helse- og omsorgsloven § 5-5. 

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunene. 

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Avtale fra 01.01.2013 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen 

Økonomi 10 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 90 % av 

kostnadane fordeles etter folketall pr. 1.7 i regnskapsåret. Vertskommunens 

administrative kostander fordeles etter en formel. 

Vertskommune Midt-Telemark 

 

2.3.3 Skien interkommunale legevakt 
 
 

Formål Drift av legevakt som tilbyr øyeblikkelig legehjelp utenfor fastlegenes 

kontortid.  

Deltakere Drangedal, Nome, Siljan og Skien 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 14.10.2009 – sak 062/09 

Arkivsak 04/1728 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen.  

Økonomi Kostnadsfordeling etter folketall 

Vertskommune Skien 
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2.3.4 Nome og Midt-Telemark barnevern 
 
 

Formål Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 

Barnevernstjenesten skal sørge for at barn og unge møtes med trygghet, 

kjærlighet og forståelse og at alle barn får gode og trygge oppvekstvilkår. 

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 16.06.2020 – sak 035/20. 

Arkivsak 16/1102 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen. 

Fagstyre med representanter fra begge kommuner 

Økonomi 10 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 90 % av 

kostnadane fordeles etter folketall pr. 1.7 i regnskapsåret. Vertskommunens 

administrative kostander fordeles etter en formel. Kostnader knyttet til tiltak 

for det enkelte barn belastes kommunen der barnet hører hjemme.  

Vertskommune Midt-Telemark 

 
 

2.3.5 Ressursteam for barnevernet i Midt-, Vest- og Øst-Telemark 
 

Formål Sikre et kompetent barnevern som er rustet til å møte nye oppgaver og ansvar 

som kommunene får ved gjennomføring av barnevernreformen. 

Samarbeidet gir mulighet for et større og mer robust fagmiljø som vil bidra 

til:  

• En tjeneste med forsvarlig kvalitet som er godt tilgjengelig for 

lokalsamfunnet og brukerene i alle samarbeidskommuner.  

• Rask og effektiv saksbehandling.  

• Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og målrettet samarbeid. 

Deltakere Nome og Midt-Telemark barnevernstjeneste, Notodden og Hjartdal 

barneverntjeneste, Tinn barneverntjeneste og Barnevernsamarbeidet i Vest-

Telemark. 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 10.11.2020 – sak 080/20. 

Arkivsak 16/1102 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen. 

Fagstyre som består av barnevernsledere fra alle deltakerkommunene 

Økonomi 30 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 70 % av 

kostnadene fordeles etter folketall pr. 01.07. i regnskapsåret. 

Kostnader knyttet til enkeltvedtak belastes berørt kommune.  

Vertskommune Notodden 
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2.3.6 Nome og Midt-Telemark brann- og redning (NMTBR) 
 

Formål Verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot 

ulykker med farlig stoff og farlig gods og ved andre akutte hendeler 

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtat av kommunestyret 16.06.2020 – sak 036/20. 

Arkivsak 18/2475 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen 

Fagråd med representanter fra begge kommuner 

Økonomi 10 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 90 % av 

kostnadene fordeles etter folketall pr. 1.7 i regnskapsåret. Vertskommunens 

administrative kostander fordeles med et grunnbeløp 

Vertskommune Nome 

 

2.3.7 Nome og Midt-Telemark landbrukskontor 
 

Formål Sikre en landbruksforvaltning med god kvalitet. Verstkommunesamarbeidet 

omfatter kommunenes oppgaver etter viltloven, innlandsfiskelov, jordskog og 

konsesjonslov og lov om motorferdsel i utmark. Vertskommunen skal i tråd 

med disse lovene utføre oppgaver og treffe vedtak. Samarbeidet skal bidra 

med landbruksfaglig kompetanse til bruk i kommunens arealforvaltning, 

arealplanlegging og landbruksbasert næringsutvikling. Ansvar for 

vaktordning veterinærer tilligger samarbeidet. 

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 16.06.2020 – sak 037/20. 

Arkivsak 20/1106 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen 

Fagstyre med representanter fra begge kommuner 

Økonomi 10 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 90 % av 

kostnadene fordeles etter folketall pr. 1.7 i regnskapsåret. Vertskommunens 

administrative kostander fordeles etter en formel. 

Vertskommune Midt-Telemark 

 

 

2.3.8 Nome og Midt-Telemark pedagogisk-psykologisk tjeneste 
 

Formål Gi helhetlig, langsiktig og tverrfaglig oppfølging overfor brukergruppene, 

uavhengig av om kommunen eller fylkeskommunen er ansvarlig for tjenesten. 

Samarbeidet skal samle og styrke fagmiljøene, skape attraktive 

arbeidsplasser, og på denne måten heve kvaliteten på tilbudet.  

Deltakere Telemark fylkeskommune, Bø, Nome og Sauherad (Ved sammenslåing av 

kommuner og fylkeskommuner trer de nye kommunene inn i løpende avtaler) 

Styringsdokument Vertskommuneavtale vedtatt av kommunestyret 16.06.2016 – sak 056/16. 

Arkivsak 16/2348 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen 

Fagråd bestående av oppvekstsjefene i begge kommuner, lederav 

fylkeskommunal PPT 

Økonomi Kostnadsfordeling etter fordelingsnøkkel i Midt-Telemarksamarbeidet 

Vertskommune Midt-Telemark 
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2.3.9 NAV Midt-Telemark og Nome 
 

Formål Sikre god ivaretakelse av de oppgaver og den myndighet kommunene er gitt 

etter sosialtjenesteloven.  

Deltakere Nome og Midt-Telemark 

Styringsdokument Partnerkspasvtale mellom NAV Vestfold og Telemark og Midt-Telemark 

kommune 

Samarbedidsavtale mellom Midt-Telemark kommune og Nome kommune 

vedtatt av kommunestyret 20.04.2021 – sak 017/21. Arkivsak 21/320 

Styringsorgan Partnerskapsmøte mellom fylkesdirektør og kommunedirektørene 

Linjeledelse i vertskommunen 

Det kan opprettes fagstyre 

Økonomi 10 % av kostnadene deles likt mellom samarbeidskommunene. 90 % av 

kostnadene fordeles etter folketall pr. 1.7 i regnskapsåret. Vertskommunens 

administrative kostander fordeles etter en formel. 

Kostnader til sosialhjelp dekkes av den kommunen der brukeren hører 

hjemme.  

Vertskommune Midt-Telemark 

 
 

2.3.10 Miljøhygienisk avdeling 
 

Formål Utvikle og drive felles miljøhygieniske tjenester for kommunene. Løpende 

saksbehandlng med hensyn til lovpålagte miljøhygieniske forhold.  

Deltakere Hjartdal, Notodden, Midt-Telemak og Nome 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 05.12.2019 – sak 109/19. 

Arkivsak 19/2318 

Styringsorgan Linjeledelse i vertskommunen.  

Årlig rapporteringsmøte til deltakerkommunene 

Økonomi Kostnadsfordeling etter antall arbeidsdager i den enkelte kommune + 

fastbeløp  

Vertskommune Notodden 

 

 

2.3.11 Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing (IUA) 
 

Formål Ivareta forurensning frå olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og 

vassdrag i Telemark.  

Deltakere Alle kommunen i Telemark 

Styringsdokument Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 20.06.2013 – sak 034/13. 

Arkivsak 11/1863 

Styringsorgan Årsmøte der hver deltaker har en representant. 

Beredskapsstyre 

Økonomi Driftsutgifter fordeles etter innbyggertall 

Vertskommune Bamble 
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3. Stiftelser 
 

3.1 Generelt om stiftelser 
En stiftelse er et selvstendig rettssubjekt og etableres gjerne for å ivareta et bestemt formål. 

Stiftelsens styre skal ivareta dette formålet uten å se hen til andre interesser. Som oppretter av en 

stiftelse kan kommunen eller fylkeskommunen dermed ikke utøve direkte styring over stiftelsens 

virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd (ta utbytte). Oppretteren kan heller ikke 

løse opp stiftelsen. Organisering gjennom å opprette en stiftelse gjør virksomheten helt uavhengig av 

kommunen. 

 

3.2 Nome boligstiftelse (NOBO) 
 

Formål Skaffe boliger (evnt. Servicebygg) for tidsbegrenset utleie utan eget 

økonomisk formål.  

Stiftere Nome kommune 

Styringsdokument Vedtekter datert 15.12.2015 

Nome kommunes 

rolle 

Nome kommune utpeker samtlige styremedlemmer (4 personer) 

 

 

3.3 Nome boligstiftelse for eldre og funksjonshemmede (NOBEF) 
 

Formål Anskaffelse og forvaltning av boliger og servicebygg for eldre og 

funksjonshemmede. 

Stiftere Nome kommune 

Styringsdokument Vedtekter datert 15.12.2015 

Nome kommunes 

rolle 

Nome kommune utpeker samtlige styremedlemmer (4 personer) 

 

 

3.4 Stiftelsen Sauherad Samtun 
 

Formål Dyktiggjøre stoffmisbrukere i stand til et selvstendig liv uten rusmisbruk 

Stiftere Telemark fylkeskommune og alle kommunen i daværende Telemark 

(1984) 

Styringsdokument Vedtekter datert 20.05.2011 

Nome kommunes 

rolle 

Rett til å møte på generalforsamlingen. 
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4. Legater 
 

4.1 Åste og Halvor Jondalens legat 
 

Formål Tilgodese funksjonshemmede personer som hører til i Lunde hovedsogn i 

Nome kommune (ikkje Flåbygd anneks) 

Opphav Åste og Halvor Jondalens testamente 

Styringsdokument Vedtekter datert 15.05.2018 

Nome kommunes 

rolle 

Ordfører skal være legatstyrets leder. Med varaordfører som personlig vara. 

Kommunestyret velger to 3 styremedlemmer med psersonlige 

varamedlemmer.  

Kommunedirektøren skal stille nødvendig sekretær- og regnskapsfunksjon 

til rådighet.  

 

 

5. Medlemskap 
 

5.1 KS – «Kommunesektorens organisasjon» 
 

Formål Utviklingspartner for kommunen 

Interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter og andre 

Forhandlingspart for arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren 

Deltakere Alle landets kommuner 

Styringsdokument Vedtekter vedtatt av Landstinget i februar 2020 

Styringsorgan Landsting 

Landsstyre 

Hovedstyre 

Fylkesmøtet 

Fylkesstyret 

Kommunedirektørutvalget (nasjonalt og på fylkesnivå) 

Økonomi Medlemskontingent bestående av grunnkontingent + etter innbyggertall 

 

5.2 OKOS – Opplæringskontoret i Telemark 
 

Formål Arbeide for å opprette lærligeplasser i offentlig sektor.  

Sørge for at læringene får den opplæring de har krav på. 

Faglig ressurs for alle som jobber med fagopplæring 

Deltakere  

Styringsdokument Vedtekter vedtatt 20.05.2014 

Styringsorgan Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighet. 

Generalforsamlingen velger styre.  

Økonomi Driften av foreningen finansieres av offentlige tilskudd til lærlingeordningen.  
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5.3 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - LVK 
 

Formål Ivareta medlemmenes interesser i alle spørsmål om kraftutbygging, energi, 

kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre 

økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står 

sentralt i arbeidet. Delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve 

de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri 

energikilde. 

Deltakere 160 kommuner er medlem 

Styringsdokument Vedtekter vedtatt på landsmøte 11.11.2020 

Styringsorgan Landsmøte hvert andre år 

Landsstyre med to representanter fra hvert fylke 

Arbeidsutvalg med 4 medlemmer 

Energiråd og eiedomsskatteutvalg (administrative organer) 

Sekretariat som yter juridisk og faglig bist 

Økonomi Medlemskontingent  

 

5.4 Utmarkskommunens sammenslutning  - USS 
 

Formål Bistår medlemmen i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, 

bærekraftog næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og 

motorferdsel i utmark. Talerør overfor sentrale myndigheter og media. 

Fremme medlemmenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.  

Deltakere 100 kommuner er medlem 

Styringsdokument Vedtekter vedtatt av landsmøtet 29.03.2019 

Styringsorgan Landsmøte hvert 2. år 

Landsstyre med representant frå hvert fylke 

Arbeidsutvalg 

Sekretariat som yter juridisk og faglig bistand 

Økonomi Medlemskontingent 

 

5.5 Kommunal Landspensjonskasse (KLP)  
 

Formål Ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger.  

Deltakere De som har pensjonsordning i selskapet 

Styringsdokument  

Styringsorgan Genralforsamlingen med delegater frå valgkretsene (fylkene) basert på 

premievolum 

Valgmøte 

Foretaksforsamling med 45 medlemmer 

Styre med 8 medlemmer 

Økonomi Medlemmene plikter å betale egenkapitakinnskudd i den utstrekning det er 

nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.  

Engangstilskudd ved teablering av medlemskapet og deretter årlige tilskudd.  

Styret kan beslutte å gi avkastning på egenkapitaltilskuddet. 
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5.6 Biblioteksentralen SA   
 

Formål Serviceorgan for og hovedleverandør av produkter og tjenester til offentlige 

bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner.   

Deltakere Landets kommuner, fylkeskommuner, Norsk Bibliotekforening, KS, 

universiteter og høgskoler 

Styringsdokument  

Styringsorgan Årsmøtet – hvert medlem har 1 stemme 

Styret 

Økonomi Det betales ikke medlemskontingent 

Ved innmelding innbetales andler á 300,- etter kommunestørrelse. Nome har 

6 andeler.  

 

 

6. Annet samarbeid 
 

6.1 Helsefellesskap   
 

Formål Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen(e) og 

helseforetaket, samty etablere gode strukturer for samhandling i tråd med 

avtalen om helsefellesskap. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere 

mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Partene er enige om 

at pasientenes behov skal være styrende for samarbeidet. 

Deltakere Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark. 

Styringsdokument Overordnet samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 15.12.2020 – sak 

099/20. Arkivsak 20/1373 

Styringsorgan Partnerskapsmøte – ordfører og kommunedirektører møter 

Strategisk samarbeidsutvalg – helse- og omsorgssjeff møter 

Faglig samarbeidsutvalg 

Økonomi Partene bærer sine egne kostnader 

 

6.2 Dorholt borettslag  
 

Selskap Eierandel i % Formål/motiv for eierskapet 

Dorholt borettslag 50,00 Samfunnsøkonomisk motivert 

 

Formål Skaffe til veie leiligheter for eie/utleie  

Deltakere Andelshavere i Dorholt BRL 

Styringsdokument Stiftelsesdokument – Dorholt BRL er stiftet 30.03.1990 

Styringsorgan Styret i borettslaget har ansvar for daglig drift – medlemmer velges av og 

blant andelseiere. Generalforsamlingen er overordnet styringsorgan 

Økonomi Registrert i enhetsregisteret. Skien boligbyggelag er forretningsfører, eget 

rekneskap. 
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6.3 Fredheim boligsameie 
 

Selskap Eierandel i % Formål/motiv for eierskapet 

Fredheim boligsameie 16,67 Samfunnsøkonomisk motivert 

 

Formål Skaffe til veie leiligheter for eie/utleie  

Deltakere Sameiere – 12 totalt 

Styringsdokument Stiftelsesdokument – stiftet 31.12.1990 

Vedtekter, sist revidert 12.07.2012 

Styringsorgan Styret i sameiet har ansvar for daglig drift – medlemmer velges av og blant 

sameierne. Sameiermøtet er overordnet styringsorgan 

Økonomi Registrert i enhetsregisteret. Sameiet har eget regnskap. 
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