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Valg av styrer i aksjeselskaper 2015
Saken gjelder
I tråd med innarbeidet praksis i Eierskapsmeldinga skal en valgkomite bestående av ordfører,
gruppeleder det største opposisjonsparti (Høyre) og rådmannen innstille for formannskapet til
valg når det gjelder aksjeselskaper der Hammerfest kommune er vesentlig eier og har
styrerepresentasjon. Alle de større aksjeselskapene har nå berammet generalforsamlinger i fra
første del av juni og utover. Dette betyr at valgkomiteens innstilling må behandles av
formannskapet på møte torsdag 28.mai.
Sakens bakgrunn og fakta
De styrene dette gjelder er MariNor AS (generalforsamling 18.juni) , Hammerfest
Industrifiske AS (generalforsamling 9.juni), Finnmark Ressursselskap AS (generalforsamling
17.juni) og Hammerfest Energi AS (generalforsamling 11.juni). I enkelte av disse selskapene
er har de noen representanter som er valgt for to år ut fra kontinuitetens sin del og er følgelig
ikke på valg i år, dette gjelder noen av styremedlemmene i MariNor AS og Hammerfest
Energi AS.
Finnmark Ressursselskap AS har hatt en ordning der de har valgt hele styret for 2 år i gangen.
På bakgrunn av forespørsel fra undertegnede er det nå kommet en tilbakemelding fra
Finnmark Ressursselskap at styrets syn er at valget anbefales gjort for 1 år gangen. Jeg
legger ut fra dette opp til at alle i Finnmark Ressursselskap velges for et år i gangen.
Hammerfest Industrifiske velger hele styret på generalforsamlingen for 1 år i gangen.

Valgkomiteens vurdering
Valgkomiteen har de senere årene forsøkt å holde en kontinuitet i disse selskapene dersom det
ikke var spesielle grunner til utskifting eller om de enkelte styrerepresentantene har ønsket
avløsning av ulike grunner.
Følgende er på valg for de ulike selskapene:
MariNor AS
Her er følgende på valg:
Styremedlem Elin Holmgren som også er nestleder
Siste vararepresentant Grethe Ernø Johansen
Følgende er ikke på valg:
Styreleder Jarle Edvardsen er ikke på valg før i 2016 og det samme gjelder styremedlem
Violet Karoliussen (sistnevnte er valgt inn i kraft av sin stilling som kommunalsjef i helse- og
omsorgstjenesten.)
Vararepresentant Ragnar Olsen (Kvalsund) og Randi H. Johansen er heller ikke på valg før i
2016.
Hammerfest Industrifiske AS
Her velges styrerepresentantene for et år i gangen.
Medlemmer på valg fra kommunen:
Nestleder Alf E. Jakobsen

Personlig varamedlem Tom Mortensen

Styremedlem Kristine Jørstad Bock

Personlig varamedlem Marianne Sivertsen Næs

Det har vært vanlig at disse faste styreplassene til Hammerfest kommune i dette selskapet har
vært knyttet til politisk ledelse og det vil være naturlig at varaordfører går inn fast i styret
dersom vi skal følge denne praksisen. Vi er jo inne i en prosess i forhold til
leveringsforpliktelsene der vi har søkt advokatbistand.
Hammerfest Energi AS
Her var det slik at vi etter kommunalt vedtak byttet ut deler av styret etter et kommunalt
vedtak i forbindelse med en salgsprosess våren 2014. Det var videre ordinær
generalforsamling 20.06.2014 og inn i styret kom Marianne Sivertsen Næss (hun er også valgt
til nestleder) som ble valgt for 2 år, Berit Hågensen som ble valgt for 1 år og Lill-Gunn
Kivigjervi som ble valt for 1 år. Styreleder Leif-Vidar Olsen er på valg i år. Styreleder og
nestleder velges for et år i gangen selv om det er slik at vedkommende som er i disse
posisjonene velges for 2 år.
Medlemmer på valg fra kommunen:

Styreleder Leif Vidar Olsen (2 år)
Styremedlem Berit Hågensen (2 år)
Styremedlem Lill-Gunn Kivijervi (2 år)

Personlig varamedlem Odd Edvardsen (2 år)
Personlig varamedlem Guri Bjørkli (2 år)
Personlig varamedlem Elisabeth Wæraas (2 år)

Følgende er ikke på valg før 2016:
Nestleder Marianne Sivertsen Næss
Styremedlem Raymond Robertsen

Personlig varamedlem Monica Strømme
Personlig varamedlem Kåre Tormod Nilsen

Videre velger Kvalsund og Hasvik et styremedlem hver med personlige varamedlemmer, men
disse er ikke på valg før 2016. De ansatte melder selv inn hvem de velger til styret, men disse
er heller ikke på valg før i 2016.
Finnmark Ressursselskap AS
Her er følgende på valg:
Styreleder Jarle Edvardsen

Personlig varamedlem Reidar Johansen

Styremedlem Marianne Sivertsen Næss

Personlig varamedlem Marit Kjøll.

Styremedlem Ole Martin Rønning

Personlig varamedlem Anders Nesse.

Nestleder Randi S. Pedersen

Personlig varamedlem Stein Erik Holmgren.

(Sistnevnte er det Kvalsund som fremmer forslag på og så er det generalforsamlingen som
velger nestleder blant alle styremedlemmene.)

Valgkomiteens forslag til vedtak:
1. MariNor AS:
Styremedlem Elin Holmgren gjenvelges som styremedlem for 2 år og foreslås også som
nestleder i styret for MariNor AS. Videre gjenvelges Grethe Ernø Johansen som varamedlem
for 2 nye år.
2. Hammerfest Industrifiske AS:
Styremedlem Alf E. Jakobsen velges som styremedlem for 1 år og foreslås også som nestleder
i styret. Tom Morensen gjenvelges som personlig varamedlem for 1 år. Videre velges
Marianne Sivertsen Næss som nytt medlem i styret. Berit Hågensen velges som ny personlig
varamedlem.
3. Hammerfest Energi AS
Styremedlem Leif Vidar Olsen gjenvelges for 2 år og foreslås også valg til leder i styret. Odd
Edvardsen gjenvelges som personlig varamedlem for 2 år.
Styremedlem Berit Hågensen gjenvelges for 2 år. Videre gjenvelges personlig varamedlem
Guri Bjørkli for 2 år.
Styremedlem Lill-Gunn Kivijervi gjenvelges for 2 år. Videre gjenvelges Elisabeth Wæraas

som personlig vararepresentant.
4. Finnmark Ressursselskap AS:
Jarle Edvardsen gjenvelges som styremedlem og han foreslås også som leder. Reidar Johansen
gjenvelges som personlig varamedlem for han.
Marianne Sivertsen Næss gjenvelges som styremedlem. Videre foreslås gjenvalgt som
personlig varamedlem for henne Marit Kjøll.
Ole Martin Rønning gjenvelges som styremedlem. Videre foreslås gjenvalgt som personlig
varamedlem for han Anders Nesse.
5. Det siste styremedlemmet med personlig varamedlem er det Kvalsund kommune som fremmer
forslag på.

