
Rehab

Selskapsformer



Mandat

• Kartlegge det noverande samla døgntilbodet innan døgnbasert rehabilitering i fylket (inkludert private 
regionale tilbod). 

• Kartlegge og definere det samla behovet for døgnbaserte rehabiliteringstenester i Møre og Romsdal, 
inkludert betre avklaring av kva som er kommunal og kva som er spesialisert rehabilitering med fokus på 
heilskaplege pasientforløp. 

• Avklare framtidig organisering og lokalisering av døgntilbod innan spesialisert rehabilitering som ikkje treng 
ligge i sjukehus (eksklusiv private tilbod). 

• Avklare behovet for interkommunalt samarbeid innan rehabiliteringsfeltet. 

• Vurdere ulike former for samarbeid som t.d. etablering av felles tverrfagleg vurderingsteam. 

• Tilrå framtidig felles samarbeids- og driftsmodell (inkludert selskapsform, økonomi eigarforhold av 
eigedomar m.v.) for Aure og Mork rehabiliteringssenter der både helseføretaket og aktuelle kommunar
deltek. 



Fra mandatet: «felles samarbeids- og driftsmodell» 

• Samarbeid
• Faglig
• Økonomiske forpliktelser
• Annet ?
• Politisk styring

• Driftsmodell
• Organisering
• Eierskap 
• Oppgaver
• Organisasjonsform
• Forpliktelser/ gjensidighet

Hva har vi
Mork
Aure

Ålesund Sjukehus
25 kommuner med varierende 
tilbud.
Oppgaven er døgnbasert 
rehabilitering til personer over 
18 år som bor i fylket





Eksisterende finanisiering



Selskapsformer

• Aksjeselskap

• Interkommunalt foretak

• Stiftelse

• Ansvarlig selskap

• Samvirkeforetak



Aksjeselskap

Styre

• Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem

• Styret må alltid ha en leder.

• Hvis selskapet har bedriftsforsamling skal det være minst fem styremedlemmer.

• Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger i en EU/EØS-stat og bosatt i en EU/EØS-stat.

• Styret er ansvarlig for drift og organisering av aksjeselskapet.

• Valg av styremedlemmer. Medlemmene av styret velges vanligvis av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges 
varamedlemmer.

Revisor

• Et aksjeselskap har som hovedregel revisjonsplikt, og må velge revisor

• Et selskap kan velge flere revisorer. Revisor må være registrert eller statsautorisert.

• Enkelte selskap kan velge å ikke revidere årsregnskapet.



Interkommunalt selskap

• Interkommunalt selskap (IKS) er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller 
fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov om interkommunale selskaper

• Et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre 
interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.

• Selskapets øverste myndighet er representantskapet der eierne av selskapet er representert. Representantskapet velger styret, som har 
ansvaret for forvaltningen av selskapet sammen med daglig leder.



Stiftelse

• En stiftelse er en egen juridisk person som opprettes for å forvalte en formuesverdi, også kalt grunnkapital, på minimum kr 100 000. 
Næringsdrivende stiftelser skal ha en grunnkapital på minimum 200 000 kroner. Det er stiftelsens styre som forvalter formuesverdien i 
stiftelsen.

• Må ha ett formål

• Ved opprettelsen av stiftelsen oppgir oppretteren eiendomsretten til formuesverdien, som overtas av stiftelsen. Stiftelser er i likhet med 
blant annet selskaper og foreninger egne juridiske personer. Det betyr at en stiftelse selv kan stå som eier, at den kan pådra seg forpliktelser, 
og at den kan være part i avtaler og prosesser.

Styrets ansvar

• Forvaltningsansvar: styret skal fastsette strategi, planer, budsjett og retningslinjer for virksomheten.

• Tilsynsansvar/kontrollansvar: styret skal føre tilsyn med daglig leder og stiftelsens virksomhet.

Vedtektene

• Vedtektene kan fastsette rammer for hvordan kapitalen skal forvaltes utover kravet i stiftelsesloven. For eksempel kan vedtektene 
inneholde særlige bestemmelser om plasseringsplikt. Dersom vedtektene angir en kapitalforvaltning som medfører at stiftelsen ikke er i 
stand til å ivareta formålet, vil det være styrets plikt å vurdere om vedtektene bør endres på dette punktet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Eiendomsrett
https://no.wikipedia.org/wiki/Selskap
https://no.wikipedia.org/wiki/Forening


Ansvarlig selskap (DA)

Deltakere

Et ansvarlig selskap må ha minst to deltakere. Både fysiske (vanlige) og juridiske personer kan være deltakere. Eksempel på juridiske personer 
er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap og så videre.

Bare selskapsdeltakerne har stemmerett i selskapsmøtet, hvis ikke annet går frem av selskapsavtalen.

Styre

Et ansvarlig selskap kan velge om de skal ha et styre. Det er selskapsmøte som velger styret.

Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

Revisor

Et ansvarlig selskap har plikt til å ha revisor hvis minst ett av de følgende punktene er oppfylt:

Selskapet har flere enn 5 deltakere.

Driftsinntektene av den samlede virksomhet overstiger 5 millioner kroner.

Alle deltakere er juridiske personer med begrenset ansvar. I tillegg må balansesummen være over 20 millioner, eller gjennomsnittlig antall 
ansatte må være over ti årsverk.



Samvirke

• Det praktiseres åpent medlemskap, det vil si at alle som driver den 
aktuelle virksomheten kan være medlemmer.

• Det er en demokratisk kontroll med styrende organer, ved at hvert 
medlem har én stemme.

• Det benyttes en begrenset kapitalrente, det vil si at det kan deles ut 
midler etter innskutt kapital, men da etter en fast rentesats.

• Utbytte deles ut etter deltagelse, og ikke etter innskutt kapital. I 
forbrukersamvirket deles for eksempel utbytte ut etter medlemmenes 
samlede kjøp i løpet av året, mens i meierisamvirket utbetales en 
eventuell bonus etter levert melkemengde.  (Wikipedia)



Framdriftsplan


