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1. Eierskap og eierstyring 

Fylkeskommunens formål med eierskap er å utføre fylkeskommunale oppgaver alene eller sammen med 

andre samt bidra til regional utvikling.  

Med eierstyring menes den styringen fylkeskommunen har med selskaper, foretak og andre 

virksomheter som fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, og den måten 

fylkeskommunen forvalter sitt eierskap på.  

Det fylkeskommunale eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av norsk 

selskapslovgivning og annet lovverk, basert på allment aksepterte styringsprinsipper og med bevissthet 

om skillet mellom de ulike roller fylkeskommunen har.  

Som hovedregel skal Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTFK) utføre fylkeskommunale tjenester i 

egen regi, underlagt fylkesrådmannens ansvar og myndighet med direkte folkevalgt kontroll og styring. 

Når det er ønskelig eller nødvendig å utføre tjenester gjennom fristilte enheter skal det etableres en 

organisasjon som sikrer nødvendig demokratisks kontroll og som er tilpasset økonomisk risiko, 

finansieringsbehov, konkurranseforhold og behovet for selvstendighet og handlingsrom.  

Eierstrategiene utgjør de prioriteringene, krav og tiltak fylkeskommunen har ovenfor de ulike selskapene 

for å sikre at det enkelte selskap ivaretar de målsettinger som eierne har satt.  

 

2. Organisering av eierskap 

Fylkestinget har et overordnet ansvar for all virksomhet som fylkeskommunen er involvert i også når 

virksomheten er organisert i selskaper eller samarbeid utenfor fylkeskommunens ordinære organisasjon. 

Ovenfor egen organisasjon har folkevalgte organer løpende mulig for direkte styring, mens folkevalgte 

organers innflytelse ovenfor virksomheter utenfor egen driftsorganisasjon (fristilte enheter) må ivaretas 

gjennom de formelle styringskanalene som selskapslovgivningen gir. Arbeidsoppgavene knyttet til 

eierstyring er delt mellom folkevalgte organer som følger: 

- Fylkestinget gjør vedtak om etablering og avvikling av selskap og samarbeidsavtaler samt vedtak 

ved endring av vedtekter, selskaps- og samarbeidsavtaler. I fylkestinget 16.6.2020 SAK 92/20 ble 

det vedtatt at det skal fremmes saker ved alle innkallinger til representantskap, 

generalforsamlinger og innspill til valg av styremedlemmer i selskaper. 

 

For Fylkeskommunale foretak (Telemarkskanalen FKF) er fylkestinget øverste eierorgan.  
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- Fylkesutvalget er i fylkestinget 16.6.2020 SAK 92/20 delegert myndighet til å fatte vedtak i saker 

knyttet til eierskap i fristilte enheter samt oppnevning og valg til fristilte enheter etter innstilling 

fra valg- og reglementsnemnd. Saker vedrørende innkalling til årsmøter, generalforsamling, 

representantskap i fristilte enheter behandles av fylkesutvalget.  

 

- Valg- og reglementsnemnd behandler og innstiller i saker som gjelder oppnevning og valg til 

fristilte enheter.  

 

- Hovedutvalgene behandler og innstiller i saker som skal til overordnet organ, fylkesutvalg eller 

fylkesting. Hovedutvalgenes arbeidsområder fremgår av Fellesnemnda 30.4.2019 SAK 36/19 om 

delegasjon av myndighet fra fylkestinget til hovedutvalgene, sist justert i Fylkestinget 15.12.2020 

SAK 176/20 om delegering fra fylkesting til fylkesrådmann 

 

- Kontrollutvalget skal i henhold til Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget til 

kontrollutvalget § 3 pkt. d, føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser i 

selskaper mv. (eierskapskontroll).  

 

- Sektordirektør oppnevner saksbehandler for hvert enkelt eierskap innenfor egen sektor. 

Saksbehandler ivaretar kontakt med enheten og utarbeider saker til politisk møterekke.  

 

- Sentral eierskapsenhet i ØSE/Konsernstyring koordinerer arbeidet med eierskap og sørger for 

informasjon til saksbehandlere samt opplæring i fagområder knyttet til eierstyring. Som en del av 

koordineringsfunksjonen er det utarbeidet et årshjul for arbeidsoppgaver knyttet til eierstyring.  

 

 

3. Styringshierarkiet 

 
Valg av selskapsform har betydning for i hvilken grad fylkeskommunen kan påvirke eller styre 

virksomheten. Det er noen hovedtrekk i et styringshierarki. Dette finner vi igjen i alle fristilte enheter i en 

eller annen form. 

3.1. Eierorgan 
I alle former for fristilte enheter er det et øverste organ for eierne. I fylkeskommunale foretak er det 
fylkestinget som er eierne i denne sammenheng. I IKS'er er det representantskapet, i AS er det 
generalforsamlingen, osv.  
  
I stiftelser er det ingen eiere og da er det heller ikke noe eierorgan. Da er det den disposisjonen som 
etablerer stiftelsen som er øverste organ i stiftelsesøyeblikket. Senere er det styret som har all makt i 
stiftelsen med mindre vedtektene bestemmer noe annet.  
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Det er det øverste organet som fastsetter vedtekter, selskapsavtale, samarbeidsavtale, eller en lignende 
overordnet struktur for enheten. Det er normalt fastsatt i lov at det skal etableres en slik overordnet 
struktur og det skal være skriftlig. Som en del av dette dokumentet ligger også bestemmelser om 
sammensetning av styret. Dokumentet kan også bestemme om det skal være en instruks for styret.  
Legg merke til at det som er bestemt i lov om dette øverste dokumentet i selskapet er 
minimumsbestemmelser. Hvis det er ønskelig eller nødvendig for eierne å ha inn flere bestemmelser så 
kan de tas inn.  

 

3.2. Styre 
Styret har normalt myndighet i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, med mindre det er 
lagt begrensninger i vedtektene. Styret tilsetter vanligvis daglig leder og kan gi en instruks til daglig leder.  
 

3.3. Daglig leder 
Daglig leder utøver den daglige ledelsen i selskapet. Det er viktig at saker av uvanlig karakter og av stor 
betydning skal vedtas av et overordnet organ.  
 

3.4. Valgkomite 
Eierskapsprinsippene pkt. 9 sier at der det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i vedtekter 
eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal foretas etter forslag fra en valgkomite. Valgkomite er 
ikke et lovbestemt organ, men en ordning for å sikre at alle relevante forhold tas i betraktning ved 
sammensetning av styret. Styret skal settes sammen ut ifra hva som samlet sett bidrar til å fremme 
formålet med selskapet, herunder blant annet relevant kompetanse, kapasitet, mangfold, kjønnsbalanse 
og uavhengighet fra andre selskapsorganer. 
Der vedtekter eller selskapsavtale fastsetter at det skal være en valgkomite må det også fremgå hvordan 
valgkomiteen skal settes sammen.  
 
Valgkomiteen avgir sin innstilling til det organ som velger styre, dvs. representantskap, generalforsamling 
eller årsmøte.  
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4. Etablering av styringsmulighet og 
utøvelse av styring i fristilte 
enheter 

 

4.1. Etablering av styringsmulighet 
Det viktigste ved etablering av nye fristilte enheter er at fylkeskommunen som eier får mulighet til å 
etablere styring ved utforming av vedtekter og selskapsavtaler. Styringsmulighet gis ved å legge 
begrensninger i styrets arbeidsområde ved at viktige beslutninger skal behandles og vedtas av eierne. 
Det betyr normalt at beslutningen må løftes opp til fylkesting, generalforsamling, representantskap, dvs. 
det øverste eierorganet.  
  
Det kan også etableres styringsmulighet gjennom valg av representanter til styrende organer. Hvis det er 
en enhet som er av kritisk betydning må det sikres at fylkeskommunen har nødvendig flertall i 
eierorganet.  

 

4.2. Utøvelse av eierstyring  
Dernest må det utøves styring. Valgte representanter må delta i årsmøte, generalforsamling og 
representantskap. Saksbehandler må følge med i selskapet og innhente styremøtereferat, 
generalforsamlingsprotokoller og nødvendig informasjon om virksomheten. Det må følges opp at 
enheten oppfyller sitt formål.  
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5. Selskapsformer og 
styringsmuligheter 

5.1. Oversikt selskapsformer 
I vurderingen av hvordan fylkeskommunen skal levere tjenester til innbyggerne eller bidra til regional 

utvikling kan dette organiseres på forskjellige måter: 

- Fylkeskommunalt foretak (FKF) 

- Interkommunalt samarbeid 

- Interkommunalt selskap (IKS) 

- Aksjeselskap (AS) 

- Stiftelse (STI) 

- Andre 

Ved etablering av fristilte enheter kan fylkeskommunen velge mellom de ovennevnte 

organisasjonsformer. I vurderingen av hvilken organisasjonsform som skal velges, skal det tas hensyn til å 

sikre nødvendig demokratisk kontroll, økonomisk risiko, finansieringsbehov, konkurranseforhold, behov 

for selvstendighet og handlingsrom samt behov for å dele eierskap med andre aktører. Jfr. vedtatte 

eierskapsprinssipper pkt. 3. I tillegg presiserer eierskapsprinsippene at stiftelse som selskapsform skal 

unngås.  

 

5.2. Fylkeskommunalt foretak (FKF) 
Når fylkeskommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den 
tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11. 

Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av fylkeskommunen som rettssubjekt. 
Fylkeskommunen hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og 
lov om interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt ha fylkeskommunen som arbeidsgiver. 

Fylkestinget utpeker et styre, som leder foretaket. Daglig leder står igjen i linje under styret. Foretakene 
er på denne måten direkte underlagt fylkestingets budsjettmyndighet. Fylkesrådmann har likevel ikke 
instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder.  

Det er verd å merke seg at hvert styremedlem i et kommunalt foretak har et individuelt, privat, 
økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar. 

 

https://www.ksbedrift.no/advokattjenester/eierstyring-og-selskapsledelse/styrearbeid/styreansvar-i-et-kommunalt-foretak/
https://www.ksbedrift.no/advokattjenester/eierstyring-og-selskapsledelse/styrearbeid/styreansvar-i-et-kommunalt-foretak/
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5.3. Interkommunalt samarbeid 
I den tidligere kommuneloven var interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid regulert i § 27 og 

§ 28. I den nye kommuneloven som trådte i kraft ved årsskiftet 2019/2020 er interkommunalt samarbeid 

regulert i kapittel 17 til 21, med en definisjon i § 17-1:  

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt 
samarbeid. 

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 

Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om 
offentlige anskaffelser. 

 

Det som kjennetegner denne samarbeidsformen er at samarbeidet reguleres av en samarbeidsavtale 

som vedtas av fylkestinget og at deltagerne i samarbeidet styrer gjennom et representantskap eller et 

samarbeidsråd der alle deltagerne er representert.  

Samarbeidsformen kan organiseres som et eget rettssubjekt eller som en del av fylkeskommunens 

organisasjon. Hvorvidt det skal være et eget rettssubjekt skal fremgå av samarbeidsavtalen.  

 

5.4. Interkommunale selskap (IKS) 
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. 

Styrets oppgaver er to-delt; 1) forvaltning 2) tilsyn. Oppgavene glir over i hverandre og det er ikke noe 
skarpt skille mellom hva som er forvaltning og hva som er tilsyn. I oppgavene ligger at styret skal: 

• Påse at selskapet er tilfredsstillende organisert 

• Gjennomgå planer og budsjetter 

• Behandle saker av uvanlig art eller stor viktighet 

• Føre tilsyn med at selskapets ledelse driver virksomheten i tråd med vedtekter og vedtak i 
representantskap 

I fylkeskommunen er organisasjonsformen brukt for å ivareta større kommunale/fylkeskommunal 
fellesoppgaver som f.eks. revisjon, arkivtjenester, kontrollkomitesekretariat, fergedrift og 
museumsadministrasjon.  
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5.5. Aksjeselskap (AS) 
Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og 
fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter og enkeltpersoner. 

Selskapets eierorgan er generalforsamlingen, der eierne utøver den øverste myndigheten i selskapet. Her 
kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi 
nærmere regler for styret og daglig leder. 

Selskapet ledes av styret og en daglig leder. Styret velges av generalforsamlingen og har det overordnede 
ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret 
har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg 
til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt. 

Styrets arbeidsfordeling mellom forvaltning og tilsyn er som nevnt ovenfor i pkt. 5.4. 

I et aksjeselskap har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, det vil si 
at ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kreditorene kan kun gå 
til selskapet med sine krav. Eierne i aksjeselskapet risikerer dermed kun å tape det aksjeinnskuddet 
som vedkommende har betalt inn i selskapet. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser 
eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet. 

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30.000 kroner til sammen.  

I fylkeskommunen er organisasjonsformen brukt der det er ønskelig å ha med ikke-offentlige aktører i 

samarbeidet.  

 

5.6. Stiftelser (STI) 
Stiftelser er regulert av lov av 15. juni 2001 nr. 59 (Stiftelsesloven). Lovens § 2 definerer hva en stiftelse 
er. Her heter det at «Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig 
disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, 
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art».  
  
En stiftelse kjennetegnes altså ved at en formuesverdi ved en rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til 
rådighet for et bestemt formål. Stifterne frasier seg altså retten til å disponere over formuesverdien. Den 
rettslige disposisjonen som utgjør grunnlaget for opprettelse av stiftelsen kan for eksempel være et 
testament eller et gavebrev.  
  
Et vesentlig skille mellom en stiftelse og de øvrige organisasjonsformene som er omtalt, er at ved 
opprettelsen av stiftelsen oppgir oppretteren eiendomsretten til formuesverdien, som overtas av 
stiftelsen. Det vil si at ingen kan «eie» en stiftelse. Oppretteren mister kontrollen med hvordan 
formuesverdiene forvaltes, og oppretteren kan ikke tilgodeses med utdelinger fra stiftelsen.  
Stiftelser er i likhet med selskaper og samvirkeforetak egne juridiske personer. En stiftelse kan ha alle 
slags typer formål.  
Stiftelser skal registreres i et eget stiftelsesregister som skal være koblet opp mot Enhetsregisteret og 
Foretaksregisteret i Brønnøysund. Stiftelsesregisteret administreres av et offentlig tilsynsorgan for 
stiftelser, Stiftelsestilsynet.  
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En stiftelse skal ha vedtekter som angir stiftelsens formål, navn, hvilke organer stiftelsen skal ha, antall 
medlemmer i styret og hvordan styremedlemmene skal velges, samt størrelsen på grunnkapitalen. 
Grunnkapital skal ved opprettelsen av stiftelsen være på minimum NOK 100 000,-.  
  
Det er ikke et lovpålagt krav at stiftelsen skal ha daglig leder, med mindre det er en næringsdrivende 
stiftelse med en grunnkapital på mer enn 3 mill. Er det ikke fastsatt noe annet i vedtektene velger styret 
selv om stiftelsen skal ha daglig leder. Hvis det ikke er tilsatt daglig leder er det styret som bestyrer 
stiftelsen.  
  
En stiftelse kan oppheves og avvikles, men det skal svært mye til for å få avviklet en stiftelse. Opphevelse 
og avvikling krever Stiftelsestilsynets samtykke med mindre denne avgjørelsen er lagt til andre i 
vedtektene. Den som oppretter en stiftelse vil aldri kunne ha myndighet til å avvikle den.  
  
Selve stiftelsesformen gjør at styret i en stiftelse har all makt. Det er ikke noe overordnet organ som kan 
gi retningslinjer til styret. Retningslinjer må styret vedta selv. Det er derfor vanskelig å styre en stiftelse 
utenfra. Man må styre gjennom de valgte representantene i stiftelsens styre. Det er derfor presisert i 
prinsippene for eierstyring at stiftelser som organisasjonsform skal unngås i fremtiden.  
  
Vestfold og Telemark Fylkeskommune er involvert i 8 stiftelser, mest innenfor museumsområdet.  
 

5.7. Andre 
I noen tilfeller kan det være aktuelt å delta i sameier, andelslag eller samvirkeforetak. I forbindelse med 

landbruksskolene deltar fylkeskommunen i enkelte andelslag. Gjennom bibliotekene deltar 

fylkeskommunen i samvirkeforetaket Biblioteksentralen SA. Sameier er en samarbeidsform som brukes 

mye der flere parter eier fast eiendom i fellesskap. 

Fylkeskommunen har også en eierandel i Innovasjon Norge som er et særlovselskap. Selskapets 

virksomhet reguleres gjennom Lov om Innovasjon Norge.  

Andre enheter som reguleres av særlovgivning er Fagskolen i Vestfold og Telemark og Sandefjord 

Folkehøyskole. Disse enhetene er organisert innenfor fylkeskommunen som en del av Sektor for 

Opplæring og Folkehelse og derfor ikke ansett som fristilte enheter.  

 

  



Eierskapsprinsipper  11 

 

 

Eierskapsmelding 2021 

6. Eierskapsprinsipper 

De overordnede prinsipper som fylkeskommunen som eier legger til grunn for forvaltningen av sine 

interesser og eierandeler i selskap og samarbeidskonstellasjoner, ble vedtatt i Fellesnemnda 29.1.2019 

SAK 10/19. Nedenfor følger eierskapsprinsippene i sin helhet: 

1. Utarbeide eierskapsmelding  

Fylkestinget skal minst én gang tidlig i valgperioden vedta en eierskapsmelding som inneholder 

prinsipper for eierstyring, oversikt over fristilte enheter og formål med eierskapet.  

 

2. Organisering innenfor administrasjon  

Fylkeskommunens oppgaver organiseres normalt innenfor den ordinære fylkeskommunale 

administrasjonen.  

 

3. Konkret vurdering av organisasjonsformer utenfor administrasjon  

Ved etablering av nye fristilte enheter skal valg av organisasjonsform (FKF, IKS, AS e.a.) sikre 

nødvendig demokratisk kontroll, og tilpasses økonomisk risiko, finansieringsbehov, 

konkurranseforhold, behov for selvstendighet og handlingsrom, og behovet for å dele eierskap 

med andre aktører. Stiftelse som selskapsform skal unngås i framtiden.  

 

4. Være aktive og bevisste eiere  

Fylkeskommunen skal utøve aktivt og bevissteierskap, ved å fastsette tydelige rammer for de 

fristilte enhetene. Rammene nedfelles i fylkeskommunens eierskapsmelding, eierstrategi, 

oppdaterte vedtekter og vedtak i eierorganene.  

 

5. Gi formelle og tydelige styringssignaler  

Styret og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de rammene eierne 

setter for virksomheten. Eiernes styringssignaler forankres gjennom behandling i fylkestinget, og 

formidles gjennom selskapets formelle kanaler.  

 

6. Selskapets beste i fokus  

Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke representere 

en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter. I selskaper der 

fylkeskommunen er eier, oppfordres styret til å drøfte behovet for å utarbeide en styreinstruks.  

 

7. Styrerollen  

Styret skal settes sammen ut ifra hva som samlet sett bidrar til å fremme formålet med 

selskapet: blant annet, relevant kompetanse, kapasitet, mangfold, kjønnsbalanse og 

uavhengighet fra andre selskapsorganer. Styrets prioriteringer bør nedfelles i en selskapsstrategi 

som vedtas i eierorganene.  
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8. Tydelige roller  

Representanter i fylkesting, fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene bør i 

begrenset omfang sitte som medlemmer av styret i fristilte enheter. Unntak kan gjøres der 

eierspesifikke hensyn taler for at fylkeskommunen bør være representert i styret.  

 

9. Bruk av valgkomite  

Der det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i vedtekter eller selskapsavtale at valg 

av styremedlemmer skal foretas etter forslag fra en valgkomite.  

 

10. Vurdering av eierskap i selskaper hvor fylkeskommunen kjøper tjenester  

Fylkeskommunen bør så langt som mulig unngå å sitte som medeier i selskaper der det er private 

eiere og som fylkeskommunen også er kjøper av tjenester fra. 
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7. Eierskapsmelding – oversikt over 
eierskap 

7.1. Innledning 
I oversikten nedenfor er eierskapene sortert per hovedutvalg. Det er kun eierskap som er med i 

oversikten. Fylkeskommunen deltar også i mange styrer, råd og utvalg i enheter der fylkeskommunen 

ikke har eierandel. Disse enhetene er ikke medtatt i oversikten nedenfor.  

Fylkeskommunen deltar også i noen samvirkeordninger i jordbruket. Disse er ikke medtatt i oversikten. 

Tilsvarende er heller ikke deltagelse i Biblioteksentralen AL medtatt.  

I tillegg til Innovasjon Norge har fylkeskommunen to enheter til som også reguleres av særlovgivning. 

Dette er Sandefjord Folkehøyskole (Folkehøyskoleloven) og Fagskolen (Fagskoleloven). Disse enhetene er 

organisert som enheter fylkesrådmannens linje og derfor ikke tatt med i oversikten nedenfor.  

Det er tatt med noen stiftelser selv om fylkeskommunen ikke har eierskap i disse. Stiftelsene som er med 

i oversikten er slike som har betydning for utførelse av fylkeskommunale oppgaver.  

 

7.2. Hovedutvalg for næring og reiseliv 
 

7.2.1. Telemarkskanalen FKF  
Organisasjonsform Fylkeskommunalt foretak 

Organisasjonsnummer 990599386 

Etableringsdato 27.4.2006 

Eiere VTFK 100% 

Innskutt kapital  

Tilskudd Kr 10 000 000 til drift og  
Kr 5 000 000 til investering 

Selskapets formål Foretaket har som formål å: 
- forestå og ha totalansvar for den løpende daglige drift av 

Telemarkskanalen. Foretaket er berettiget og forpliktet til 
å sørge for at Telemarkskanalen drives på ordinært og 
forsvarlig vis og i samsvar med alle krav som er satt til 
kanaldriften i lov, forskrifter og andre offentlige 
bestemmelser, og utfører alle de 
driftsoppgaver/funksjoner som naturlig henhører under 
ordinær, løpende drift av Telemarkskanalen, herunder 
blant annet administrere, organisere og gjennomføre 
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teknisk og kommersiell drift av kanalen som ferdselsåre 
og turistdestinasjon.  

- besørge teknisk drift (manøvrering) og 
vedlikehold/nødvendige fornyelser av alle dam- og 
sluseanlegg i Telemarkskanalen med tilhørende tekniske 
innretninger og installasjoner.  

- ivareta og utvikle Telemarkskanalen som reiselivsprodukt 
i vid forstand samt som fritids-/rekreasjonsområde for 
allmennheten.  

- besørge drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av den 
eiendomsmassen og bygningsmassen som tilhører 
Telemarkskanalen, herunder forestå de oppgaver og 
utøve de plikter som lover, forskrifter og andre offentlige 
bestemmelser setter til eierskap til bygninger og 
grunneiendommer. Vedlikeholdsplikten omfatter 
bygninger, bryggeanlegg med videre så vel som disses 
tilknyttede faste tekniske installasjoner av ethvert slag.  

- medvirke til å opprettholde Telemarkskanalen som 
kulturminne/nasjonalt klenodium, samt ivareta og utvikle 
de kulturelle og kulturhistoriske verdier som knytter seg 
til Telemarkskanalen/driften av samme. 

- medvirke til å ivareta Telemarkskanalen som 
flomsikringsinstrument. 

Styrende organer Fylkestinget er eierorgan for selskapet 

Daglig leder Steinar Arntzen 

Styre inkl vara Rune Hogsnes (styrets leder),  
Terje Lien Aasland (nestleder) 
Frode Hestnes, Karin Virik, Tone Berge Hansen, Lina Bringsli, 
Rune Høiseth 
 
Varamedlemmer:  
Kathrine Evensen, Thorleif Fluer Vikre, Kåre Pettersen, Knut 
Jarle Sørdalen, Kathrine Kleveland, Hans Edvard Askjer, Arve 
Høiberg  

 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for min. to år, maks. fire år. Fylkestinget kan vedta 
nyvalg.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkestinget 15.12.2020 SAK 158/20 Budsjett 2021 og 
økonomiplan. 
Fylkestinget 3.11.2020 SAK 144/20 Tertialrapport 2 for 2020. 
Fylkestinget 16.6.2020 SAK 81/20 Årsregnskap 2019 samt SAK 
105/20 Endring i vedtekter og valg av nestleder. 

Administrativ vurdering Eierskapet videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Tore Øystein Strømsodd 

Sektor NIK 

Dato for årsmøte  
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7.2.2. Buskerud, Telemark Vestfold Investeringsfond AS 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 977 515 157 

Etableringsdato 13.02.1997 

Eiere VTFK 0,9%.  
Øvrige eiere er Sparebanken Telemark (25,1%), Estia AS (19,7%), 
Porsgrunn Kommune (18%), andre private og offentlige aktører 
(36,3%).  

Aksjekapital Kr 15 427 430 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Opprette, utvikle og styrke virksomheter innen industri og 
annen næringsvirksomhet ved innsats av kapital og faglig 
assistanse.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Bedre tilgangen til risikokapital for bedrifter i BTV-fylkene 

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Leif Svarstad 

Styre inkl vara Finn Erik Karlsen (styrets leder), Per Otterdahl Møller, Leif 
Svarstad 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Administrativ vurdering Avvikling av selskapet vurderes stadig ut fra hva som er 
hensiktsmessig tidspunkt ut fra aksjenes verdi. 

Ansvarlig saksbehandler Magnar Simensen 

Dato for generalforsamling  

 

7.2.3. Skien Dalen Skipsselskap AS 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 865 064 152 

Etableringsdato 1.10.1992 

Eiere VTFK 26,9% 
Telemark Bilruter AS 12,9% 
Tokke Kommune 12,0% 
Skien Næringsfond 11,3% 
Andre 36,9%  
I gruppen Andre er det ingen som har mer enn 10% eierandel.  

Aksjekapital Kr 3 703 050 

Tilskudd Kr 400 000 

Selskapets formål Drive turisttrafikk i Telemarksvassdraget og hva dermed står i 
forbindelse. Selskapet kan også ved aksjetegning eller på annen 
måte delta i andre selskaper.  

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Janne Lindgren 
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Styre inkl vara Lars Johan Nicolaysen (styrets leder), Harald Orekåsa (nestleder), 
Lars Bjaadal, Signy Alfhild Gjærum, Elisabeth Anlaug Lid, Sigvart 
Asle Lie 

Varamedlem: 

Arne Morten Knutsen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for 2 år av gangen 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkesutvalg 10.6.2020 Innkalling til generalforsamling 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres (FT vedtak SAK 8/21) 

Ansvarlig saksbehandler Audun Mogen 

Dato for generalforsamling  

 

7.2.4. Visit Telemark AS  
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 913 193 423 

Etableringsdato 27.1.2014 

Eiere VTFK 2,294%. Totalt 106 eiere 

Aksjekapital Kr 1 022 000 

Tilskudd Avtale om kjøp av tjenester 

Selskapets formål Produktutvikling, markedsføring og salg av 
aksjonærenes reiselivsprodukter på oppdragsbasis, Service 
overfor aksjonærene på oppdragsbasis. Service overfor 
fylkeskommunen og kommuner på oppdragsbasis, forøvrig alt 
som står i forbindelse med reiseliv, herunder deltakelse i andre 
selskap. 

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Frem til 2017 ble den gang Telemarkreiser AL finansiert i stor 
grad med prosjektmidler. Dette var en lite forutsigbar 
finansiering, som ikke tillot selskapet å lage langsiktige strategier 
og markedsplaner. I tillegg er beløpsgrensen for bagatellmessig 
støtte for lav til at selskapet kunne gjennomføre tilfredsstillende 
markedsføring. Det ble derfor vedtatt å endre organisering- og 
finansieringsformen. 

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Anne-Hege Svartdal 

Styre inkl vara Christer Lampi Sørensen (styrets leder), Katrine Samdal Straand 
(nestleder), René Langeveld Sas, Halvor Brynjulfsrud Haukaas, 
Janne Lindgren, Geir Helge Espedalen, Pål Kleffelgård, Kjersti 
Hole Haatveit, Arve Høiberg, Håkon Nordby. 

Varamedlemmer: Anne Gundersen, Janna Christina Pihl, Harald 
Moskvil, Tone Marit Tesdal 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 
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Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Avtale om kjøp av tjenester. 3.5000.000 per år i tre + to år fra 
2017. 

Politiske saker  

Selskapets nettside www.visittelemark.no 

Administrativ vurdering Selskapet underbygger vedtatt politikk om å fremme merkevaren 
Telemark nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har for tiden en 
bedre og mer forutsigbar økonomisk situasjon på grunn av 
rammeavtale med TFK om levering av reiselivstjenester. Avtalen 
gjør det mulig å lage en mer langsiktig markedsplan 

Ansvarlig saksbehandler Mona Birgitte Rasmussen 

Dato for generalforsamling  

 

7.2.5. Industriinkubatoren Proventia AS 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 912 062 120 

Etableringsdato 15.3.2013 

Eiere VTFK 6,7% 
Herøya Industripark 40% 
SIVA -Selskapet for industrivekst 16,7% 
Vekst i Grenland IKS 16,7% 
Andre offentlige og private selskap 19,9% 

Aksjekapital Kr 900 000 

Tilskudd Kr 2 500 000 

Selskapets formål Selskapet skal drive forretningsmessig rådgivning og alt som 
naturlig forbindes med slike aktiviteter. Selskapet skal gjennom 
aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk bidra til 
nyskaping, bedriftsetablering, utvikling av eksisterende 
næringsliv og vekst i regionen. Selskapet kan erverve aksjer og 
andeler i andre selskap og organisasjoner etter retningslinjer gitt 
av styret.  

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Jørn Roar Bamle 

Styre inkl vara Sverre Gotaas (styrets leder), Hanne Gro Haugland (nestleder), 
Nils Kristian Bogen, Oddrun Englund, John Terje Veset, Cornelis 
Martinus Jacobus Gerardus Spooren, Lars-Ivar Bøe, Jan Nikolai 
Boye 

Varamedlemmer: 

Helge Forsaa, Øyvind Solbakken, Wenche Haugerud, Thomas 
Slagsvold, Skjalg Aasland, Liselotte Aune Lee 

 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styrerepresentanter velges for to år av gangen.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkestinget 16.6.2020 SAK 86/20 Valg av styremedlemmer.  
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Fylkesutvalget 23.9.2020 SAK 77/20 Årsregnskap og 
generalforsamling for 2019. 

Administrativ vurdering Med bakgrunn i en likebehandling av innovasjonsselskapene i 
regionen og vedtatte eierskapsprinsipper, undersøker 
fylkesrådmann nå muligheter for å selge aksjene i Proventia AS. 
Dersom fylkesrådmann finner kjøper vil det legges fram egen sak 
til fylkestinget med et eventuelt forslag om salg av aksjer. 

Ansvarlig saksbehandler Magnar Simensen 

Sektor NIK 

Dato for generalforsamling Juni  

 

7.2.6. Konsesjonskraftstyret i Telemark 
Organisasjonsform Kommunalt oppgavefellesskap,  

organisert som Annen juridisk enhet 

Organisasjonsnummer 983 145 566 

Etableringsdato 15.3.2001 

Eiere VTFK samt kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, 
Seljord, Tinn, Tokke og Vinje 

Innskutt kapital Ingen  

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Partene har en felles intensjon om at avtalen skal være med på å 
sikre konsesjonskraftverdiene som avtalen omfatter, for 
samfunnsutviklingsformål i Telemark i et langsiktig perspektiv. 
Verdien av konsesjonskraften som blir regulert av denne avtalen 
skal nyttes til formål i det geografiske området som utgjør 
Telemark fylke på det tidspunkt avtalen er inngått. 

Styrende organer Årsmøtet (8-kommuners møtet) 

Daglig leder Terje Bakka (til 29.1.2021) 

Styre inkl. vara Halvor Homme (styrets leder),  

Terje Riis-Johansen, Jon Rikard Kleven, Lisbeth Eek Svensson 

Varamedlemmer: 

Steinar Bergsland, Jarand Felland 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Avtale om disponering av konsesjonskraft sist endret 9.12.2009 
med virkning fra 1.1.2011. 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Avtale om levering av administrative tjenester til 
Konsesjonskraftstyret 

Administrativ vurdering Eierskapet videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Birgitte Garvik 

Sektor NIK 

Dato for årsmøte  
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7.2.7. Telemark Utviklingsfond 
Organisasjonsform Fond (kommunalt oppgavefellesskap) organisert som Annen 

juridisk enhet 

Organisasjonsnummer 999 512 690 

Etableringsdato 9.12.2009 

Eiere VTFK samt kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, 
Seljord, Tinn, Tokke og Vinje 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Etablering av fondet er basert på avtalen om disponering av 
konsesjonskraft av 9.12.2009.  
Fondets formål er å forvalte midlene som blir tilført fondet på 
grunnlag av denne avtalen.  

Styrende organer Årsmøtet, Fylkestinget 

Daglig leder Audun Mogen 

Styre inkl. vara Terje Riis-Johansen (SP) styrets leder med vara Sven Tore Løkslid 
(AP), Irene B. Haukedal (AP) med vara Truls Vasvik (AP), Gunn 
Marit Helgesen (H) med vara Veslemøy Wåle (H), Thorleif Fluer 
Vikre (FRP) med vara Kathrine Evensen (H) 
Jarand Felland 
 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret følger valgperioden for kommuner og fylkeskommunen 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Avtale om disponering av konsesjonskraft 
Vedtekter for Telemark Utviklingsfond 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Magnar Simensen 

Sektor NIK 

Dato for årsmøte Mai/juni 2021 

 

7.2.8. Kraftkompetanse KO 
Organisasjonsform Kommunalt oppgavefellesskap 

Organisasjonsnummer Ikke registrert 

Etableringsdato 1.1.2020 

Eiere VTFK 14% 
Tinn Kommune 23%, Vinje Kommune 23%, Tokke Kommune 15% 
Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal og Hjartdal Kommuner 5% 
hver.  

Innskutt kapital Kr 500 000 samlet for alle deltagerne 

Tilskudd Kr 1 000 000 årlig samlet for alle deltagerne 

Selskapets formål Oppgåvefellesskapet skal ivareta kraftinteressene og interesser 
knytt til naturressursar for kommunane i Telemark og Vestfold. 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder  

Styre inkl. vara Steinar Bergsland (styrets leder), Gry Åsne Aksvik (nestleder), 
Olav Bjørn Bakke, Mette Kalve, Magne Wraa 
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Varamedlemmer: 
Trond Kjetil Jore, Jan Myrekrok, Åshild Løvold, Gunn Marit 
Helgesen, Halvor Homme 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for et år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Samarbeidsavtale, Eigarstrategi 

Politiske saker Fylkestinget 19.11.2019 SAK 13/19 Godkjenning av 
samarbeidsavtale 

Administrativ vurdering Eierskapet videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Sindre Larsen Melås 

Sektor NIK 

Dato for rep.skap møte  

 

7.2.9. START Kommunalt oppgavefellesskap – Etablererveiledning i Vestfold 
Organisasjonsform Kommunalt oppgavefellesskap 

Organisasjonsnummer Ikke registrert 

Etableringsdato 1.1.2011 

Eiere VTFK samt kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, 
Sandefjord, Tønsberg 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd For 2020 betaler kommunene kr 2,57 pr innbygger. VTFK betaler 
kr 2,57 pr innbygger i Vestfold.  

Selskapets formål START interkommunalt oppgavefellesskap har som formål å få 
flere nyetableringer og småbedrifter i endring i Vestfold til å 
lykkes. 

Styrende organer Representantskap 

Daglig leder Merete Østerud 

Styre inkl. vara Velges i første representantskapsmøte 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Samarbeidsavtale 

Politiske saker Fylkestinget 3.11.2020 SAK 139/20 Avtale om kommunalt 
oppgavefellesskap 
Fylkestinget 15.12.2020 SAK 186/20 Valg av representant 

Administrativ vurdering Eierskapet videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Magnar Simensen 

Sektor NIK 

Dato for rep.skap møte  

 

7.2.10. Telemarkskanalen Regionalpark 
Organisasjonsform Kommunalt oppgavefellesskap 

Organisasjonsnummer Underenhet av VTFK 

Etableringsdato 2011 

Eiere VTFK 32%, Telemarkskanalen FKF 7%,  
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Kviteseid Kommune 7%, Nome Kommune 11%, Notodden 
Kommune 11%, Midt-Telemark Kommune 11%, Skien Kommune 
14%, Tokke Kommune 7% 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd VTFK kr 1 106 376 (2020) 

Selskapets formål Formålet med Telemarkskanalen regionalpark er å øke området 
sin attraktivitet som reisemål og boplass, og å få til vekst og 
utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede 
ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet. 

Styrende organer Årsmøtet (representantskapet) 

Daglig leder Pål Kleffelgård 

Styre inkl. vara Maja Foss Five (styrets leder),  
Mette Haugholt, Roger Heimdal, Bjørn Nordskog, John Harald 
Rønningen, Signy Gjærum, Benedikte Nes, Steinar Arntzen 
Varamedlemmer:  
Inger Marie Kjølner, Anne Birgit Sollid, Gry Anette Rekanes, 

Gudmund Kverndalen, Peder Lind Vistad, Harald Moskvil, 
Ingunn Cecilie Bårdseng 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for fire år, følger valgåret for kommune- og 
fylkestingsvalg 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Samarbeidsavtale, Vedtekter, Strategisk handlingsplan 

Politiske saker Fylkesutvalget 28.10.2020 SAK 90/20 Endring i vedtekter 

Administrativ vurdering Deltagelse videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Mona B. Rasmussen 

Sektor NIK 

Dato for årsmøte  

 

7.2.11. Innovasjon Norge  
Organisasjonsform Særlovselskap 

Organisasjonsnummer 986 399 445 

Etableringsdato 19.3.2003 

Eiere VTFK 5,16%  
Staten 51%, Øvrige fylkeskommuner 43,84% 

Innskutt kapital Kr 665 645 000 herav Kr 1 010 526 VTFKs andel 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet.  

Styrende organer Foretaksmøtet, Styret 

Daglig leder Håkon Haugli 

Styre inkl. vara Gunnar Bovim (styrets leder) 

Jørand Ødegård Lunde (nestleder) 

Sigbjørn Johnsen, Merete Nygaard Kristiansen, Eirik Wærness, 
Jan Løkling, Arvid Andenæs, Helene Falch Fladmark, Kristin 
Misund, Karin Ammerud Sørensen, Håkon Øveland Nyhus 
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Varamedlemmer: 

Marianne Tonning Kinnari, Morten Hillmann-Brugård, Gunhild 
Braaten Stenersen, Tim-Christoph Genge 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Lov om innovasjon Norge, Eieravtale, Vedtekter 

Politiske saker Fylkestinget 3.3.2020 SAK 4/20 Oppdragsbrev 2020 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Magnar Simensen 

Sektor NIK 

Dato for foretaksmøte  

 

7.2.12. Stiftelsen Telemarksforskning 
Organisasjonsform Stiftelse 

Organisasjonsnummer 948 639 238 

Etableringsdato 29.4.1988 

Eiere Ingen 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Forskning, forskningsformidling og utviklingsarbeid. 
denne virksomheten skal bidra til utvikling, nyskaping og 
kompetanseheving i næringsliv, organisasjonsliv og offentlig 
forvaltning.  

Stiftelsen har ikke erverv til formål.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Telemark Fylkeskommune var en av institusjonene som opprettet 
stiftelsen  

Styrende organer Rådsforsamlinga, Styret 

Daglig leder Karl Gunnar Sanda 

Styre inkl. vara Marte Mangset (styrets leder) 

Olav Kasland (nestleder) 

Geir Holtan Møller, Hans Anton Stubberud, Per Richard Johansen, 
Mari Torvik Heian, Truls Vasvik, Solveig Sundbø Abrahamsen 

Varamedlemmer: 

Jan Thorsen, Kari Anne Valsø, Hilde Kristine Pedersen, Ole Marius 
Hylland, Kristine Persdatter Miland 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkesutvalget 29.4.2020 SAK 34/20 Forslag til styremedlem 
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Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Audun Mogen 

Sektor NIK 

Dato for rådsforsamling 4.6.2021 
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7.3. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 
 

7.3.1. Høyskolen for Yrkesfag AS 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 916 829 329 

Etableringsdato 8.12.2015 

Eiere VTFK 33,5% 
Viken Fylkeskommune 50%, Innlandet Fylkeskommune 16,5% 

Aksjekapital Kr 6 120 000 

Tilskudd  

Selskapets formål Yrkesrettet utdanning på høyskolenivå. 

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Samarbeide mellom fagskolene på Østlandet over tid og ønske 
om å bygge på en toårig fagskoleutdanning til en Bachelor. 
Pilotutdanning, Bachelor i byggeplassledelse NOKUT-godkjent og 
igangsatt 2019, med 20 studenter. 

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Inge Myklebust 

Styre inkl vara Anders Bredesen (styrets leder), Lina Bringsli (nestleder), Jørund 
Arne Ruud, Anne Jørgensen Rørvik, Dag Øivind Henriksen, Linda 
Iren Karlsen Duffy, Anne-Marte Kolbjørnshus, Jonas Sjuve 

Varamedlemmer:  
Hilde Merete Kristoffersen Støen, Per Eivind Johansen, Håkon 
Bjarne Johnsen, Beate Marie Dahl Eide, Atle Solbakken, Willy 
Holdahl, Ole Inge Gjerald, Frode Aakvik 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Selskapets styre skal ha fra 6 til 10 medlemmer og være 
sammensatt i samsvar med høyskole- og universitetslovens krav 
til styrerepresentasjon. Hver av eierne oppnevner ett medlem. 
De ansatte og studentene velger hver ett medlem. 
Styremedlemmene som representerer eierne, velges på 
generalforsamlingen for to år om gangen. De ansattes 
representant velges av de ansatte for to år om gangen. 
Studentenes representant velges av studentene for ett år om 
gangen. Styret konstituerer seg sel v og velger styreleder og 
nestleder for ett år om gangen blant styrets medlemmer. 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkestinget 16.6.2020 SAK 100/20 Generalforsamling og 
vedtektsendring. 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Nils Thorbjørn Myhren 

Sektor  Utdanning og folkehelse 

Dato for generalforsamling Månedsskiftet mai/juni 
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7.3.2. VIGO IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 998283914 

Etableringsdato 1.1.2012 

Eiere 11 fylkeskommuner eier med lik andel 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Fylkeskommunen kjøper tjenester av selskapet.   
Hver av deltagerne skal årlig betale inn et beløp  
til dekning av selskapets «felleskostnader», herunder hva som av 
dette skal anses å gjelde drifts -og utviklingsformål. 
Deltakerne skal i tillegg betale for spesifikke tjenester levert av 
selskapet.  

Selskapets formål Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hovedformål å 
kjøpe inn, videreutvikle og utvikle, eie og/eller forestå drift av 
IKT-systemer til bruk for videregående skole. Herunder felles 
inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger (VIGO), og 
andre skoleadministrative systemer som står i naturlig 
sammenheng med dette.    Selskapet kan også utvikle og forvalte 
andre fylkeskommunale IKT-systemer som går ut over 
skolesektoren, og som vedtas av eierne.    Selskapet kan inngå 
avtale med andre om utvikling og drift av ulike 
systemer.    Selskapet skal videre levere eller formidle 
nødvendige faglige kurs og veiledning til deltakerne på de 
systemer hvor man har rettigheter/driftsoppgaver.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Vigo IKS er eit interkommunalt selskap, etablert i 2012. Selskapet 
er eid av alle fylkeskommunene i fellesskap. Selskapet skal 
utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte fylkeskommunenes felles 
inntakssystem, Vigo. Tidligere systemer hadde utfordringer i 
forhold til hverandre og sikring av endringer i lover og forskrifter. 

Styrende organer Representantskap 

Daglig leder Brynjulf Bøen 

Styre inkl vara Bjørn Marthinsen (styrets leder), Joar Loland (nestleder), Ane 
Tonette Lognseth, Kariann Dimmen Flovikholm, Rune Haugsdal 

Varamedlemmer: Per Magne Aadnøy, Anne Elisabet Djupvik 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Politiske saker Fylkestinget 3.3.2020 SAK 5/20 Korrigert selskapsavtale 

Selskapets nettside www.vigo.no 

Administrativ vurdering Selskapet eies av alle fylkeskommunene og er nødvendig for å få 
et helhetlig system som ivaretar elevenes rettigheter innenfor 
videregående opplæring. Standardisering, gjenbruk og sambruk 
av systemer og systemintegrasjoner vurderes å gi gode gevinster 
for eierne. Selskapet er opptatt av å være innovativt og ønsker å 
ta i bruk løsninger som er tidsbesparende, gode arbeidsprosesser 
og bedre datakvalitet. Selskapet har siden etableringen i 2012 

http://www.vigo.no/
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satt i gang flere nasjonale prosjekter som skal erstatte mange 
gamle IT-systemer, f.eks. Visma Flyt Skole som erstatter 10 
eksisterende IT- systemer. Selskapet legger til grunn nasjonale 
føringer for IKT i sitt arbeid. Vigo IKS fremstår nasjonalt, som en 
pådriver for samhandling i fylkeskommunal regi 

Ansvarlig saksbehandler Stig Larsen 

Sektor Opplæring og folkehelse 

Dato for rep.skap møte  

 

7.3.3. Vest-Telemark PPT IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 987 570 806 

Etableringsdato 30.3.2004 

Eiere VTFK 12% 
Vinje Kommune 24%, Seljord Kommune 19%, Kviteseid Kommune 
15%, Tokke Kommune 14%, Nissedal og Fyresdal Kommuner 8% 
hver, 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Kr 790 620 (2019) 

Selskapets formål Tilretteleggje ei pedagogisk-psykologisk teneste i samsvar med § 
5-6 i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova).  

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Sissel Bronken 

Styre inkl. vara Sverre Sæter (styrets leder), Gry Åsne Aksvik (nestleder), Finn 
Arne Askje 

Varamedlemmer: 

Finn-Arild Bystrøm, Kjersti Bergland, Ingunn Synnøve Haugland 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Politiske saker Det arbeides med en sak som foreslår at fylkeskommunen trer ut 
av IKS’et. 

Administrativ vurdering Eierskap vurderes avviklet 

Ansvarlig saksbehandler Heidi Staurheim 

Sektor Opplæring og folkehelse 

Dato for rep. skap møte  

 

7.3.4. NDLA Nasjonal, digital læringsarena 
Organisasjonsform Kommunalt oppgavefellesskap 

Organisasjonsnummer Ikke registrert 

Etableringsdato 2007 
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Eiere Alle fylkeskommunene unntatt Oslo 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Kr 472 per elev 

Selskapets formål Formålet er: 
- å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter 

opplæringslovens § 3-1, gratis for alle brukere.  
- å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv 

samhandling og deling. 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Sigurd Trageton 

Styre inkl. vara Jon Arve Eide (styrets leder), Lin Marie Holvik, Martin Zeiffert, 
Elisabeth Vegsundvåg Tandstad, Inga Bentsen Rudi. 
Gisle Hannemyr (vararepresentant) 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for 2 år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkestinget 3.11.2020 SAK 140/20 Justerte vedtekter 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Stig Larsen 

Sektor Utdanning og folkehelse 

Dato for rep. skap møte  

 

7.3.5. Larvik Arena IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 992 910 356 

Etableringsdato 24.10.2007 

Eiere VTFK 50% 
Larvik Kommune 50% 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Selskapets formål er å ivareta utleie av idrettshallen «Boligmappa 
Arena» i et samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole. 
Skolen disponerer arenaen i skoletiden. 

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

I forbindelse med bygging av nye Thor Heyerdahl videregående 
skole i Larvik ble det besluttet å oppgradere skolens planlagte 
idrettsanlegg til en multiarena for idrett, messer og konserter. 
Oppgraderingen ble finansiert ved ekstra tilskudd fra Vestfold 
fylkeskommune og Larvik kommune. Ekstrautgifter ved 
oppgraderingen skulle dekkes inn ved inntekter fra kommersielle 
arrangementer. For å ivareta den kommersielle driften ble 
selskapet Larvik Arena IKS opprettet med Vestfold 
fylkeskommune og Larvik kommune som deltagere. 
Administrasjonen anbefaler videreføring i nåværende form. 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Kjell Robert Kaspersen 
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Styre inkl. vara Bernt Rolf Thomassen (styrets leder), Vilhelm Einen (nestleder) 

Gerd Natasha Peevor-Johnson, Hildegun Riksfjord, Dag Roar 

Nilsen 

Varamedlem: 

Kristina Rabe, Ketil Kvam 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Politiske saker Fylkesutvalget 2.12.2020 SAK 111/20 Budsjett og økonomiplan 
Fylkesutvalget 29.4.2020 SAK 30/20 Representantskapsmøte med 
årsregnskap mv.  

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Stig Larsen 

Sektor Opplæring og folkehelse 

Dato for rep. skap møte 18.5.2021 
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7.4. Hovedutvalg for samferdsel 
 

7.4.1. E134 Haukeliveien AS  
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 982 420 857 

Etableringsdato 10.01.2001 

Eiere VTFK 2,17%. Totalt 46 aksjonærer. 

Aksjekapital Kr 460 000 Herav VTFKs andel Kr. 10 000 

Tilskudd Kr. 68 000 

Selskapets formål Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og 
standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 
Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan selskapet 
arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne 
transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren. 
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og 
utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller 
arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. 
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei 
verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje 
føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast 
etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale 
utbyte. 

Styrende organer Generalforsamling og styre 

Daglig leder Pål Kårbø 

Styre inkl vara Roald Aga Haug (leder), Edvard Mæland (nestleder), Hilde 
Thorud, Trine Meling Stokland, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, 
Arve Helle, Arne Bergsvåg, Bengt Halvard Odden, Jon Rikard 
Kleven, Lene Conradi. 
Varamedlemmer:  
Leif malvin Knutsen, Bjørg Tveito Lundefaret, Anne Nora Oma 
Dahle, Ragnfrid Sønstabø, Siri Blickfeldt Dyrland, Petter Ellefsen, 
Siri Klokkerstuen, Vilde Ingeborg H. Håvardsrud, Eivind Tokheim, 
Hans Inge Myrvold. 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år om gangen.  

Honorar, dekning av 
reiseutgifter e.l. 

Styreleder kr 10 000 + kr 2000 per møte 
Andre kr 2000 per møte 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter  

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Ingen 

Politiske saker Ingen 

Administrativ vurdering Eierskapet videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Daniel Maslø-Hansen 

Sektor Samferdsel 

Dato for generalforsamling 24.6.2021 
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7.4.2. Sandefjord Lufthavn AS (Torp) 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 928 956 997 

Etableringsdato 22.6.1959 

Eiere Vestfold fylkeskommune 43,26 %  
Sandefjord kommune 43,26 %  
Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % 

Aksjekapital Kr 120 500 000 

Tilskudd  

Selskapets formål Utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn - Torp. 

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Torp skal være det foretrukne flyplassalternativet for alle som 
bor mellom Asker og Arendal. Torp skal oppleves som 
tilgjengelig, enkel, vennlig og presis for alle. Fylkeskommunen har 
som regional utviklingsaktør ansvar for å legge til rette for en 
helhetlig samferdselspolitikk. Det er viktig for fylkeskommunen å 
følge og påvirke utviklingen av selskapet, slik at den samstemmer 
med vedtatte mål og strategier for utviklingen i regionen. 
Sandefjord Lufthavn er en viktig aktør i regionen og har derfor et 
betydelig samfunnsansvar. 

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Gisle Skansen 

Styre inkl vara Heine Wang (styrets leder), Solfrid Karoline Sandnesmo, Jørgen 
Ole Haslestad, Olav Sandstå, Helene Berg Allum, Evie Gaasholt, 
Thomas Holst, Øivind Moen 

Varamedlemmer: 

Marit Sagen Gogstad, Marianne Hegna, Nicolay Skeie, Britt Røed 
Lohne, Trond Arvid Ramski, Fredrik Aas, Kjell Sletsjøe, Anders 
Melling Øiehaug 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Aksjonæravtale fra 15.3.2005 

Politiske saker Fylkesutvalg 29.4.2020 Generalforsamling 

Administrativ vurdering Torp Sandefjord Lufthavn er svært viktig for regionens 
attraktivitet som nærings- og bosettingsområde, og dermed for 
en positiv utvikling i hele regionen. Dette er en sentral 
begrunnelse for at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 
er en stor og aktiv eier i selskapet. Fylkeskommunens strategi for 
eierskapet er å jobbe aktivt for at utviklingen av lufthavnen skjer i 
tråd med de regionale interessene, og ha fokus på langsiktighet, 
regional nytte, og en helhetlig utvikling av infrastruktur ved og i 
tilknytning til lufthavnen. 

Ansvarlig saksbehandler Daniel Maslø-Hansen 

Sektor SMM 

Dato for generalforsamling 27.4.2021 

 



Eierskapsmelding – oversikt over eierskap  31 

 

 

Eierskapsmelding 2021 

7.4.3. Vegfinans AS 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 983 149 499 

Etableringsdato 14.2.2001 

Eiere VTFK 33,33% 
Viken Fylkeskommune 33,33% 
Innlandet Fylkeskommune 33,33% 

Aksjekapital Kr 4 900 000 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring 
av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter. Selskapet har ikke 
økonomisk overskudd som formål, og betaler ikke utbytte.  

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Nils Christian Helgesen 

Styre inkl vara Gunn Marit Helgesen (styrets leder), Ole Haabeth, Arve Høiberg, 
Per Gunnar Sveen, Kjersti Bjørnstad, Anniken Scharning Huitfeldt 

Varamedlemmer: 

Hans Edvard Askjer, Cecilie Agnalt, Lise Nygård Lund, Anne-Nora 
Oma Dahle, Anne-Marte Kolbjørnshus, Jesper Nohr 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år av gangen 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Aksjonæravtale 28.6.2013 

Politiske saker Fylkestinget 16.6.2020 SAK 93/20 Innkalling til generalforsamling, 
kapitalforhøyelse og endring av vedtekter 
Fylkestinget 3.3.2020 SAK 12/20 Modell for finansiering og 
garantiansvar 

Datterselskap med tilknytning 
til Vestfold og Telemark 

Vegfinans Vestfold og Telemark AS (100% eid) 
      Med datterselskapene: 

- Vegfinans Rv36 Telemark AS 
- Vegfinans E18 Telemark AS 
- Vegfinans Bypakke Grenland AS 
- Vegfinans E18 Vestfold AS 

 
Vegfinans Bypakke Tønsberg-Regionen AS 
Vegfinans Fv311 Presterødbakken AS 
 

Administrativ vurdering Eierskapet videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Daniel Maslø-Hansen 

Sektor SMM 

Dato for generalforsamling 17.6.2021 
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7.4.4. Brevik Fergeselskap IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 912617750 

Etableringsdato 30.5.2013 

Eiere VTFK 50% 
Porsgrunn Kommune 50% 

Innskutt kapital Kr 2 000 000 fordelt med 50% på hver av eierne 

Tilskudd VTFK Kr 6 805 638 (2019)  
Porsgrunn Kommune kr 4 150 000 (2019) 

Selskapets formål Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive 
allmenn tilgjengelig kollektivtransport med fartøy i rute i 
skjærgården i Porsgrunn. Selskapet kan ikke drive rutegående 
virksomhet i andre geografiske områder.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Telemark fylkeskommune kjøpte kollektivtransport tenester av 
Porsgrunn kommunale fjordbåtselskap fram til 2013. Saman skipa 
ein IKS et for å imøtekoma krava i anskaffelsesregelverket.   

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Borgar Slørdal 

Styre inkl. vara Bjørge Fredheim (styrets leder),   
Kristin Alseth Hansen (nestleder),  
Kristin Clemmensen, Asbjørn Høie, Rolf Erling Andersen, Arne 
Magne Kvalmo 
Varamedlemmer:  
Merethe Lund,  Ole Henrik Lia, Christer Sørensen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 17.4.2013, sist endret 16.6.2020 

Politiske saker Fylkesutvalget 2.12.2020 SAK 122/20 enringer grunnet forsinket 
utbygging av fergeleie 
Fylkestinget 16.6.2020 SAK 95/20 Representantskapsmøte med 
årsregnskap og justering av selskapsavtale.  

Administrativ vurdering Det arbeides med en vurdering av mulig sammenslåing av begge 
fergeselskapene. Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Tore Felland Storhaug 

Sektor SMM 

Dato for rep. skap møte 29.4.2021 

 

7.4.5. Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 999 601 170 

Etableringsdato 13.12.2012 

Eiere VTFK 50% 
Kragerø Kommune 50% 

Innskutt kapital Kr 3 225 300 

Tilskudd VTFK kr 20 144 501 (2019) 
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Kragerø Kommune kr 608 000 (2019) 

Selskapets formål Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive 
allmenn tilgjengelig kollektivtransport med fartøy i rute i 
skjærgården i Kragerø. Selskapet kan ikke drive rutegående 
virksomhet i andre geografiske områder.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

VTfk kjøpte tenester av Kragerø fjordbåtselskap AS fram til 2013, 
for at kjøpet skulle vera i tråd med anskaffelsesregelverket vart 
dei private eigarane innløyst og det vart skipa eit IKS saman med 
Kragerø kommune. 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Borgar Slørdal 

Styre inkl. vara Lars Eivind Stärk (styrets leder),  
Morten Andersen (nestleder) 
Rolf Erling Andersen, Randi Elise Skauen, Evy Anni Evensen, Terje 
Nygaard 
 
Varamedlemmer: 
Yngvar Clausen, Geir Henning Eikeland, Ruth Ellegård, Jan Edvard 
Thoresen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale  

Politiske saker Fylkestinget 16.6.2020 SAK 96/20 Representantskapsmøte  
Fylkesutvalget 26.8.2020 SAK 68/20 Negativt årsoppgjør 2019, 
oppfølgning av femårsklassing 

Administrativ vurdering Det arbeides med en vurdering av mulig sammenslåing av begge 
fergeselskapene. Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Tore Fjelland Storhaug 

Sektor SMM 

Dato for rep. skap møte 26.4.2021 
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7.5. Hovedutvalg for klima, areal og plan 
 

7.5.1. GEA Norvegica Geopark IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 987 864 257 

Etableringsdato 8.12.2004 

Eiere VTFK 68,81% 
I tillegg er følgende kommuner eiere med varierende 
prosentandeler: 
Bamble 2,75%, Kragerø 2,29%, Larvik 8,26%, Nome 1,38%, 
Porsgrunn 6,42%, Siljan 0,46%, Skien 9,63% 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Kr 2 992 576 (2019) 

Selskapets formål Selskapets formål er gjennom en felles organisasjon, å 
tilrettelegge og forestå en god og informativ presentasjon av 
områdets geologiske naturarv. Dette omfatter også å vise 
sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen 
dette har for menneskene i dag, i fortid og i framtid (herunder 
biologisk mangfold, miljøforhold, samfunnsutvikling, 
kultur, jordbruk, utnyttelse av geologiske naturressurser m.m.)  

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Kristin Ragnes 

Styre inkl. vara Sigvald Oppebøen Hansen (styrets leder), Tove Lisbeth Vasvik 
(nestleder), Kjersti Vrålstad, Kari-Lise Rørvik, Erling Kvadsheim 

Varamedlemmer: 

Signy Alfhild Gjærum, Jan Tanggaard 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Avtale om arbeidsfordeling mellom eierne, av 27.11.2008 

Politiske saker Fylkestinget 17.12.2019 SAK 26/19 Endring selskapsavtale og valg 
av representanter 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Lars Wilhelm Solheim 

Sektor SIK 

Dato for rep. skap møte 22.4.2021 
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7.6. Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 
 

7.6.1. Raulandakademiet AS Norsk Senter for Folkekultur 
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 946733105 

Etableringsdato 5.6.1987 

Eiere VTFK 1,193% Vinje Kommune 98,807% 

Aksjekapital  VTFK Kr 300 000  
Samlet aksjekapital kr 25 150 000 

Tilskudd VTFK yter ikke tilskudd til selskapet 

Selskapets formål Utleige, overnatting, kurs og aktivitetstilbod, og det som 
naturleg høyrer til slik verksemd. 

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Marit Jortveit 

Styre inkl vara Birgit Tveito (styrets leder), Toril Nicolaisen, Jørund Arne Ruud, 
Asbjørn Gardsjord, Kjetil Midtgarden Vaagen. 

Varamedlemmer: Kristian Espeland, Tone Midtgarden Vaagen, 
Asbjørg Øygarden Neset, Åge Verpe, Ingerid Hayes 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Administrativ vurdering Vedtektene innebærer at Raulandsakademiet er en kommersiell 
aktør. Det kan derfor reises spørsmål om denne virksomheten er 
i tråd med hovedprinsippene for fylkeskommunalt eierskap. 
Fylkeskommunen har en liten eierpost, men selskapet er en viktig 
utdanningsinstitusjon og kulturformidler. 
Eierskap videreføres (FT vedtak SAK 8/21) 

Ansvarlig saksbehandler Jon Steinar Tufte 

Sektor Kultur 

Dato for generalforsamling Juni 

 

7.6.2. Rehabiliteringssenteret AIR AS  
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 934 452 011 

Etableringsdato 4.5.1987 

Eiere VTFK 1% 
Vinje Kommune 16,1% 
Norsk Hydro ASA 15,3% 
Andre 67,6%  
Av gruppen Andre har ingen enkeltaksjonær over 6% av aksjene 

Aksjekapital Kr 981 000 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Drift av eit rehabiliteringssenter i spesialhelsetenesta der auka 
arbeidsdeltaking er det overordna målet. AiR - Klinikk 
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si kjerneverksemd er å bidra til at personar som er utanfor, eller i 
fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av helseproblem, får 
betre funksjon og auka bevisstgjering av deira ressursar og 
mogleghetar, på ein måte som styrkjer arbeidsevna. AiR klinikk 
har fokus både på individet og omgjevnadane for å oppnå auka 
arbeidsdeltaking. AiR - Nasjonalt kompetansesenter for 
arbeidsretta rehabilitering si kjerneverksemd er å bidra til 
forsking, fagutvikling, formidling, nettverk og innovasjon innan 
faget arbeidsretta rehabilitering.  

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Svein Kostveit 

Styre inkl vara Jan Otto Risebrobakken (styrets leder), Gerd Elin Kristiansen 
(nestleder), Stig Bjørn Grydeland, Roar Johnsen, Jenny Anita 
Hjorteseth, Elin Haatvedt, Anne-Kristin Hæhre Erikstein, Guro 
Lien 

Varamedlemmer: 

Erik Dahl-Hansen, Karen Walseth Hara, Kristian Hellgren 
Holtberget, Ane Killingtveit, Toril Thorvaldsen Dale, Wenke Jaklin, 
Iren Mari Luther, Tone Edland 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Merknader Fylkeskommunen har ikke lenger noen rolle knyttet til 
rehabilitering og det kan derfor stilles spørsmål ved om dette 
eierskapet er i tråd med hovedprinsippene for fylkeskommunalt 
eierskap.  

Administrativ vurdering Eierskap videreføres (FT vedtak SAK 8/21) 

Ansvarlig saksbehandler Roar Thunæs 

Sektor Utdanning og Folkehelse 

Dato for generalforsamling  

 

7.6.3. Sørnorsk Filmsenter AS  
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 993 011 207 

Etableringsdato 1.2.2008 

Eiere VTFK 33,3% 
Agder Fylkeskommune 33,3% 
Kristiansand Kommune 33,4% 

Aksjekapital Kr 120 000 

Tilskudd Kr 900 000 (2021) kr 296 413 (2020) 

Selskapets formål Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til 
en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen 
på Sørlandet ved å:  

- Forvalte midler til utvikling og produksjon 
av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, 
dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill.   
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- Forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn 
og unge. - Forvalte midler til kompetanseutviklede tiltak, 
også for barn og unge.  

- Gjennomføre kurs og andre kompetanseutviklende tiltak, 
også for barn og unge.  

- Bistå med rådgivning overfor bransjen.  
- Bidra til utvikling av faglige nettverk. 
- Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris, og at 

bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig 
utvikling.  

Samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, herunder 
investeringer og deltakelse i andre selskap.  

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Kirsten Bonnén Rask 

Styre inkl vara Daniel Nordgård (styrets leder), Gina Winje (nestleder), Ruben 
Langfeldt Thorkildsen, Kjetil Aga, Emilie Kirstine Blichfeldt 

Varamedlem: 

Vibeke Holm Ruud, Veslemøy Wåle, Malin Andrea Eriksen Briggs, 
Trond Arntzen, Tommy Næss 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for 2 år av gangen 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter, Aksjonæravtale 19.6.2020 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Samarbeidsavtale mellom eierne av 1.6.2015 

Politiske saker Fylkestinget 16.6.2020 SAK 72/20 Innkalling til generalforsamling 
herunder endring av eierstruktur og vedtekter 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Anna B. Jørgensen 

Sektor Kultur 

Dato for generalforsamling 28.5.2021 

 

7.6.4. Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)  
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 930096741 

Etableringsdato 16.3.1978 

Eiere VTFK 66,7% Skien Kommune 33,3% 

Aksjekapital Kr 105 000 

Tilskudd Kr 7 937 857 

Selskapets formål Telemark og Vestfold Regionteater AS, til daglig kalt Teater Ibsen, 
skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper 
og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et 
profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et 
produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og 
forståelsen for teater som uttrykksmiddel.  
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Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Christin Normann 

Styre inkl vara Erik Skjervagen (styrets leder), Gro Helga Lilleland (nestleder), 
Heidi Paulsen, Erik Gudbrandsen, Mathilde Alfrida Jakobsen 
Skarpsno, Kathrine Kleveland, Mahmoud Farahmand, Elise 
Andersen 

Varamedlem: 

Hilde Guri Bohlin, Lars Jøntvedt Skjelbred, Hans Edvard Askjer, 
Kjersti Eilertsen Myro, Rune Gåsodden 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år av gangen. Ansattrepresentanter velges for 
et år.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker Fylkesting 5.5.2020 SAK 53/20 Innkalling til generalforsamling og 
endring i vedtekter 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Anna B. Jørgensen 

Sektor Kultur 

Dato for generalforsamling Siste uken i april 

 

7.6.5. Vestfoldmuseene IKS 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 993 871 184 

Etableringsdato 22.1.2009 

Eiere VTFK 36%,  
Larvik, Sandefjord og Tønsberg kommuner 16% hver.  
Horten Kommune 8,5%.  
Holmestrand 4,5%,  
Færder og Drammen kommuner 1,5% hver 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd Kr 27 054 684 (2019) 

Selskapets formål Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museum og arkiv 
i selskapet ved å: forvalte samlinger, kunst- og kulturistoriske 
gjenstander, arkiv og immateriell kulturarv. Drive aktiv 
samlingsutvikling. Dokumentere, forske i, og formidle lokal, 
regional, nasjonal kunst, kulturarv og kulturhistorie. Være en 
tydelig samfunnsaktør. Utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv 
og kulturhistorie. Følge ICOMs og ICAs etiske regelverk.    Alle 
enhetene til deltakerkommunene skal videreføres som en del av 
selskapet. I selskapets budsjetter og planer skal aktivitetene 
for hver enkelt enhet klart fremgå.    Selskapet skal ikke eie 
samlinger, bygninger el., men disponere disse iht. 
samarbeidsavtaler mellom eierne av disse og selskapet.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Vestfoldmuseene IKS består av ni museer, som blant annet 
omfatter tre stiftelser: stiftelsen Vestfold fylkesmuseum, 
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stiftelsen Thor Heyerdahl Instituttet og stiftelsen Haugar Vestfold 
Kunstmuseum. VFK er største bidragsyter til Vestfoldmuseene 
IKS. Det er utfordrende at største eier har liten innflytelse i 
Vestfoldmuseenes strategi og utvikling. Det er krevende å låne ut 
eiendomsmasse da det medfører mye administrativ drift. 
Erfaringer bør sammenfattes i evalueringer og det kan være 
gunstig å gjennomføre flere analyser for å belyse hvordan 
museumssektoren bør håndteres i ny fylkeskommune. 13 
Eierskapet i Vestfoldmuseene IKS videreføres, og evalueres 
sammen med den samlede museumsporteføljen når Vestfold og 
Telemark fylkeskommune har fått konsolidert sin egen drift 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Lene Walle 

Styre inkl. vara Vidar Ullenrød (styrets leder), 
Gunnar Friberg (nestleder) 
Erik Bjune, Jorid Sønju, Bente Fosshaug, Kim Solberg, Tone 
Lyngstad Nyaas.  
Varamedlemmer: 
Hilde Lise Lindhjem Borgir, Olaf Brastad, Mette Måge Olsen, Line 
Berg Härström, Jan Erik Ringstad 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år. 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Samarbeidsavtale mellom Vestfoldmuseene IKS og VTFK 

Politiske saker Fylkestinget 5.5.2020 SAK 65/20 Representantskapsmøte 
Fylkestinget 15.12.2020 SAK 190/20 Representantskapsmøte 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Stine-Marie Schmedling 

Sektor Kultur 

Dato for rep. skap møte 23.4.2021 og 17.12.2021 

 

7.6.6. Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum samling 
Organisasjonsform Stiftelse 

Organisasjonsnummer 971317116 

Etableringsdato 1.1.1993 

Eiere Ingen 

Innskutt kapital Ingen 

Tilskudd  

Selskapets formål Å eie og i samarbeid med Museet forvalte billedkunst, 
kunsthåndverk og andre visuelle kunstarter. Gjennom dette å 
bidra til å skape interesse for og øke kjennskapet til god 
billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle kunstarter for å 
virkeliggjøre Vestfolds kulturpolitiske målsetning om alles rett til 
kunstopplevelse.  
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Styrende organer Styret 

Daglig leder Jan Åke Gustaf Pettersson 

Styre inkl. vara Øivind Lorentz Storm Bjerke (styrets leder), 

Grethe Hald, Per Eivind Johansen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for fire år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Styremøte 

Politiske saker Ingen 

Ansvarlig saksbehandler Stine-Marie Schmedling 

Sektor  Kultur 

Dato for behandling av 
årsregnskap 

 

 

7.6.7. Stiftelsen Sauherad Samtun 
Organisasjonsform Stiftelse 

Organisasjonsnummer 939 128 522 

Etableringsdato 17.9.1984 

Eiere Ingen 

Innskutt kapital Kr 100 000 herav VTFKs andel kr 10 000 

Tilskudd Ingen 

Selskapets formål Stiftelsen har som formål å dyktiggjøre stoffmisbrukere til et 
sjølstendig liv uten rusmisbruk. Det er Stiftelsens oppgave å gjøre 
elevene praktisk, teoretisk og holdningsmessig i stand til å 
forvalte sine muligheter i samsvar med den enkeltes 
forutsetninger. Ansvarliggjøring skjer gjennom deltakelse, krav, 
arbeid, disiplin, langsiktige målsettinger. (Formålet kan 
virkeliggjøres i regi av stiftelsen eller gjennom selskap stiftelsen 
har en vesentlig innflytelse i). Stiftelsen skal forvalte sin faste 
eiendom best mulig. 

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Stiftelsen ble opprettet i 1984. Stifterne var Telemark 
fylkeskommune og kommunene i Telemark. Stiftelsen har som 
formål å dyktiggjøre rusmiddelavhengige til et selvstendig liv 
uten rusmisbruk. Fylkeskommunens engasjement i Sauherad 
Samtun har sin formelle bakgrunn i Telemark fylkestingssak 
21/84 «Plan mot narkotikaproblem». Rusbehandling ble i 2004 
overført til spesialisthelsetjenesten og stiftelsen dannet da et 
heleid datterselskap Samtun AS, som har driftsavtale med Helse 
Sør-Øst RHF for driften av behandlingen ved Sauherad Samtun. 
Samtun AS betaler husleie til stiftelsen. Styret i Stiftelsen 
Sauherad Samtun er generalforsamling for Samtun AS. 

Styrende organer Generalforsamling og styre 

Daglig leder Anna Nathalia Elisabeth Kuhlefelt 

Styre inkl. vara Hans Sundsvalen (styrets leder)  

Kari Vala (nestleder) 
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Ole Henrik Lia 

Varamedlemmer: 

Per Asbjørn Andvik, Marit Richards Omdal, Mette Sanden 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for fire år 

Politiske saker Fylkesutvalget 10.6.2020 SAK 67/20 Generalforsamling 2020 

Merknader Stiftelsen eier 100% av Samtun AS med org.nr. 986 395 865 

Ansvarlig saksbehandler Roar Thunæs 

Sektor Utdanning og folkehelse 

Dato for behandling av 
årsregnskap 

 

 

7.6.8. Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum 
Organisasjonsform Stiftelse 

Organisasjonsnummer 974 338 955 

Etableringsdato 4.6.1939 

Eiere Ingen 

Innskutt kapital Ukjent 

Tilskudd  

Selskapets formål Museumsvirksomhet.  
Vestfold Fylkesmuseum er et kulturhistorisk folkemuseum som 
har til oppgave å samle og bevare bygninger, bohave, verktøy av 
enhver art, maritime gjenstander m.v. for å fremskaffe et bilde av 
Vestfold gjennom tidene, samt drive forskning til belysning av 
Vestfolds kulturhistorie. Museet kan også omfatte arkeologiske, 
etnografiske, naturhistoriske og personalhistoriske samlinger.  

Styrende organer Styret 

Daglig leder Evy Magdalena Fahre 

Styre inkl. vara Erik Holmelin (styrets leder), 

Eli Ulriksen (nestleder), 

Per-Olaf Skoglund Røed, Kathrine Kleveland, Lise Lorentzen 
Mandal, Rolf Storm-Solberg, Laila Emma Thorrud, Jan-Agnar 
Stålerød, Svein Willie Holbu 

Varamedlemmer: 

Jon Åsheim, Jan Erik Nærsnes, Trude Viola Nordli, Morten Asplin, 
Marianne Gran, Tor Buaas, Birthe Østergaard Kristiansen, Arnfinn 
Dahl, Tormod Pettersen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for fire år 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Merknader Eier samlingene i tidligere Slottsfjellmuseet som ble en avdeling 
av Vestfoldmuseene IKS. Driftsansvar er overført til 
Vestfoldmuseene IKS 
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Ansvarlig saksbehandler Stine-Marie Schmedling 

Sektor Kultur 

Dato for behandling av 
årsregnskap 

 

 

7.6.9. Stiftelsen Telemark Museum 
Organisasjonsform Stiftelse 

Organisasjonsnummer 970 946 047 

Etableringsdato 14.12.1988 

Eiere Ingen 

Innskutt kapital  

Tilskudd VTFK kr 6 834 225 (2019) 

Selskapets formål Telemark Museum er et konsolidert museum og vitensenter som 
skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for 
publikum. Museet skal samle inn, bevare, forske i, formidle og 
stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i 
studie-, utdannings- og underholdningsøyemed og følge ICOM’s 
museumsetiske regelverk.  
Telemark Museum skal også bidra til utvikling av nasjonale 
museumsnettverk.  
 

Styrende organer Styret 

Daglig leder Jorunn Sem Fure 

Styre inkl. vara George Emil Aubert (styrets leder), 

Arve Høiberg (nestleder) 

Roger Hegland, Egil Stokken, Roar Isaksen, Kari Benedikte 
Bjercke, Trine Jørgensen Dahll 

Varamedlemmer: 

Hans Edvard Askjer, Emil Thorkildsen, Gudmund Kverndalen, 
Gisle Kavli, Hans Ødegård, Jorid Pauline Okkenhaug, Cecilie 
Authen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for fire år. 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter 

Politiske saker HU for Kultur 20.10.2020 SAK 64/20 Søknad om økning i 
driftsstøtte 

Ansvarlig saksbehandler Stine-Marie Schmedling 

Sektor Kultur 

Dato for behandling av 
årsregnskap 
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7.7. Andre 
 

7.7.1. AS Torggaten 18   
Organisasjonsform Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer 929026284 

Etableringsdato 10.05.1926 

Eiere VTFK 100% 

Aksjekapital Kr 512 500 

Tilskudd  

Selskapets formål Eie, forvalte og drive utleie av næringseiendom og alt annet som 
naturlig står i forbindelse med dette.  

Historisk bakgrunn for 
eierinteressene 

Fylkeshus for Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Styrende organer Generalforsamling 

Daglig leder Truls Sanden Moen 

Styre inkl vara Terje Riis-Johansen (styrets leder), Øyvind Sørensen, Evy Anni 
Evensen 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Vedtekter, Instruks for daglig leder 

Avtale mellom VTFK og 
selskapet 

Leieavtale 

Politiske saker FT 31.3.2020 SAK 32/20 Ombygging av bygg.  

Merknader Eiendommen overtatt i 2020 ved kjøp av aksjer. Kjøpesum kr 
290 000 000. 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Truls Moen 

Sektor Økonomi, styring, eierskap 

Dato for generalforsamling  

 

7.7.2. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 971 309 040 

Etableringsdato 2.2.1992 

Eiere VTFK 6,558% 
Viken Fylkeskommune 4,778% 
Resten er fordelt på 36 kommuner md varierende eierandel. 
Ingen eierandel er over 10%.  

Innskutt kapital Ukjent 

Tilskudd Kr 1 822 015 (2020) 

Selskapets formål Selskapets formål er å legge forholdene til rette for 
eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring 
av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal 
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kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse 
og arkivtjenester til andre.    Selskapet skal kunne fungere som 
fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta 
privatarkiv.    Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om 
offentlige arkiv.  

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Wenche Risdal Lund 

Styre inkl. vara Astrid Sommerstad (styrets leder), Trude Tvedt (nestleder),  

Dag Øivind Henriksen, Gisle Alf Dahn, Hanne Krokrud, Nils Olav 
Berge-Rekkedal 

Varamedlemmer: 

Janne Visnes Melgaard, Sven Tore Løkslid, Hege Mørk, Merete 
Longva Bjerke 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styret velges for to år.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale senest oppdatert fra 1.1.2020 

Politiske saker Fylkesutvalget 25.3.2020 SAK 21/20 Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte 
Fylkestinget 1.9.2020 SAK 106/20 Endring i selskapsavtalen fra 
1.1.2021 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Vanja Valjord Christensen 

Sektor BDK 

Dato for rep. skap møte 26.4.2021 

 

7.7.3. Vestfold og Telemark revisjon IKS  
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 923 822 410 

Etableringsdato 05.09.2019 

Eiere VTFK 16,77% 
23 kommuner i Vestfold og Telemark med varierende eierandeler 

Innskutt kapital Kr 250 000 

Tilskudd VTFK og kommunene betaler for revisjon etter faktura fra VT 
revisjon IKS. 

Selskapets formål Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte 
revisjonsoppgaver for deltakerne. Vestfold og Telemark revisjon 
IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne.    Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre 
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper.    Selskapet 
har ikke erverv til formål. 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Kjell Peter Ekman 

Styre inkl. vara Anette Røren Hem (styrets leder) 



Eierskapsmelding – oversikt over eierskap  45 

 

 

Eierskapsmelding 2021 

Ranveig Sem (nestleder) 

Maj-Lis Stordal, Edvard Mæland, Jan Helge Fosse, Erik Seierstad, 

Geir Kastet Dahle 

Varamedlemmer:  

Nils Per Hovland, Svein Inge Nyhus, Liv Grinde, Ellen Marine Lian, 

Elisabeth Nilsen 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for et eller to år.  

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Politiske saker FU SAK 45/20 Innkalling til ordinært representantskapsmøte 
FT SAK 71/20 Vedta selskapsavtale 

Selskapets nettside vtrevisjon.no 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Roar Thunæs 

Sektor ØSE 

Dato for rep. skap møte  

 

7.7.4. VETAKS – Vestfold Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Organisasjonsform Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer 987 993 766 

Etableringsdato 08.02.2005 

Eiere VTFK 13,3% 
Agder Fylkeskommune 13,3%  
33 kommuner i de samme fylkene med varierende eierandeler 

Innskutt kapital Kr 92 500 

Tilskudd Kr 600 900 

Selskapets formål Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for 
andre bestillere 

Styrende organer Representantskapet 

Daglig leder Line Bosnes Hegna 

Styre inkl. vara Jørund Arne Ruud (styrets leder) 
Irene Solli (nestleder) 
Dag Eide 
 
Varamedlemmer: 
Gry Anette Rekanes Amundsen, Harald Fauskanger Andersen, 
Tormod Vågsnes 

Styresammensetning og 
valgperiode 

Styremedlemmene velges for fire år. 

Styrende 
dokumenter/eierstyring  

Selskapsavtale 

Politiske saker Fylkesutvalget 29.4.2020 SAK FU 36/20 Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte 
Fylkesutvalget 2.12.2020 SAK 121/20 Endring av selskapsavtale 
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Selskapets nettside vetaks.no 

Administrativ vurdering Eierskap videreføres 

Ansvarlig saksbehandler Roar Thunæs 

Sektor ØSE 

Dato for rep. skap møte  

 


