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Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som fylkeskommunen som eier legger
til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler.
Eierskapsstrategi utgjør den konkrete vurdering fylkeskommunen har av den enkelte
virksomhet.
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1. Fylkeskommunale foretak
1.1

Telemarkskanalen FKF

Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Tilskudd

Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

990 599 386
Fylkeskommunalt foretak
27.04.2006
TFK 100%
Foretaket er underlagt fylkestingets budsjettmyndighet.
Fylkeskommunens budsjett setter rammer for foretakets virksomhet.
I 2018 bevilget fylkestinget kr. 9.000.000 i tilskudd til
Telemarkskanalen.
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 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.
Fylkestinget
Foretaket har 7 styremedlemmer
Næring
Telemarkskanalen har en helt sentral plass i reiselivstilbudet og
fremstår som en spydspiss i fylket. Det vurderes som avgjørende
viktig at Telemarkskanalen opprettholdes og videreutvikles, både
4

Vurdering fra
temakomité eierskap

som reiselivsprodukt og som kulturminne. I forhold til vurderingen i
eierskapsmeldinga om styresammensetning, kan det stilles spørsmål
ved antall styremedlemmer. Det vurderes i denne sammenheng som
viktig å sikre en bredde i representasjonen og det foreslås derfor
ingen endring.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.
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2. Vertsfylkeskommunesamarbeid
2.1 Oslofjordfondet (Regionalt forskingsfond)
Org.nr.
Organisasjonsform
Etablert
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

Har ikke eget org.nr.
Vertskommunesamarbeid etter Kommunelovens § 28 c
2010
Etablert av Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommune.
Vertskommunesamarbeid med Vestfold fylkeskommune som vertsfylke.
Ingen
TFK og VFK gir ikke tilskudd til selskapet
Regionale forskingsfond skal styrke forskningsevnen gjennom regional
innovasjon og regional utvikling – ved å støtte opp under fondsregionens
prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Innenfor
fondsregionens prioriterte områder skal fondene også bidra til
langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante
forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet og til
utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.
Fondene skal møte uttrykte FoU-behov i regionene gjennom å støtte
FoU-prosjekter initiert av bedrifter og/eller offentlige virksomheter
inkludert universiteter og høyskoler i regionen. Forskningens kvalitet må
ivaretas i alle ledd fra utlysning til tildeling av midler.
De regionale forskingsfondene skal styrke forskningsevnen i regionene
ved å stimulere til økt bruk av FoU i næringsliv og forvaltning og ved å
styrke samspillet mellom næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning.
Fondsstyret
Styret har 10 medlemmer. Hver av fylkeskommunene oppnevner to
representanter til fondsstyret.
Næring
Regionale forskingsfond ble etablert som en følge av
forvaltningsreformen. Oslofjordfondet er viktig for fylkeskommunenes
rolle som bindeledd mellom næringsliv, forskingsmiljøer og forvaltning.
Komiteen viser til den pågående prosessen i Stortinget. Komiteen
ønsker at det nye fylkestinget uttaler seg om saken når den blir forelagt.
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3. Interkommunalt samarbeid (IS)
3.1 Telemarkskanalen regionalpark
Org.nr.
Organisasjonsform
Etablert
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Har ikke eget org.nr.
Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27
2011
TFK, Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien og Tokke kommuner
og Telemarkskanalen FKF.
Ingen
Ca. kr. 900.000 fra TFK
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.
Årsmøte
Styret har 8 medlemmer
Næring
Kanalen fremstår som en av de sterkeste merkevarene Telemark har, og
i tråd med vedtatt planstrategi anser man dette selskapet som viktig for
å fremme effektene av et rikt kulturtilbud. Det vil ha store økonomiske
følger å gå ut av samarbeidet. Dette er et samarbeid med de ulike
kommunene samt fylkeskommunen, og man kan muligens hevde at
selskapet vil oppløses som følge av at man velger å tre ut.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

3.2 Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
Org.nr.
Organisasjonsform
Etablert
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Har ikke eget org.nr.
Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27
2007
Alle fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune
Ingen
Ca. kr. 3.044.400 fra TFK og kr 4.027.393 fra VFK
Formålet med NDLA er:
 å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter
opplæringsloven § 3-1, gratis for alle brukere
 å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling
og deling
Representantskapet
Styret har 3-7 medlemmer som velges av representantskapet
Utdanning
Selskapet løser oppgaver vi må ivareta etter opplæringsloven med gratis
læremidler til elevene. Det er høye krav til spesialkompetanse for å
utvikle løsninger med digitale læremidler. Vi ser betydelige gevinster i
felles eierskap med alle fylkene. Vi ser ingen nevneverdige konsekvenser

7

Vurdering fra
temakomité eierskap

av fylkessammenslåingen utover nødvendig ny signering av kontrakter.
Vi anbefaler fortsatt eierskap til NDLA.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

3.3 Vestfold kommunerevisjon
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål
Eierorgan
Styrerepresentasjon
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité
eierskap

987 582 847
Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27
07.12.2004
Vestfold fylkeskommune og kommunene Re, Horten, Holmestand og
Sandefjord. Færder og Tønsberg fra 01.01.2019.
VFK kjøper tjenester fra Vestfold kommunerevisjon og Vestfold
interkommunale kontrollutvalgssekretariat for kr. 3.500.000 årlig.
Vestfold kommunerevisjon skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver
for Vestfold fylkeskommune
Fylkestinget
Styret har 7 medlemmer
Stab
Kontrollutvalgene (i begge fylkeskommunene) skal behandle og innstille
på revisor. Når kontrollutvalgene har innstilt på revisor, er det
fellesnemda som på bakgrunn av innstillingene og egen behandling skal
velge revisor for den nye fylkeskommunen. Valg av revisor må være gjort
før 1.1.2020. Prosessen må settes i gang av kontrollutvalget,
fylkesrådmennene har ikke instruksjonsmyndighet overfor
kontrollutvalgssekretariatet.
Komiteen viser til at selskapet har satt i gang et arbeid for samordning av
Revisjonsarbeidet innenfor den nye fylkeskommunens område. Komiteen
støtter dette initiativet og legger til grunn at Fylkestinget får denne saken
til behandling når selskapets vurderinger og anbefalinger foreligger.

3.4 Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar

987 665 483
Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27
04.11.2004
Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder, Holmestrand, Horten,
Larvik, Re, Sande og Tønsberg.
Etableringstilskudd kr. 15.000
VFK kjøper tjenester fra Vestfold kommunerevisjon og Vestfold
interkommunale kontrollutvalgssekretariat for kr. 3.500.000 årlig.
Formålet er å utføre sekretariatsfunksjonene for kommunale og
fylkeskommunalt kontrollutvalg, i samsvar med kommunelovens
bestemmelser og forskrifter om kontrollutvalg.
Fylkestinget
En representant fra hver av deltakerkommunens kontrollutvalg
Stab
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Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Samarbeidet er vurdert som formålstjenlig. Fellesnemda velger
kontrollutvalgssekretariat for den nye fylkeskommunen. Det er ikke krav
om ytterlige behandling i nytt fylkesting. Valget må være gjort før
1.1.2020. Prosessen må settes i gang av kontrollutvalget,
fylkesrådmennene har ikke instruksjonsmyndighet overfor
kontrollutvalgssekretariatet.
Komiteen viser til at selskapet har satt i gang et arbeid for samordning
av Revisjonsarbeidet innenfor den nye fylkeskommunens område.
Komiteen støtter dette initiativet og legger til grunn at Fylkestinget får
denne saken til behandling når selskapets vurderinger og anbefalinger
foreligger.
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4. Interkommunale selskap
4.1 Telemark kommunerevisjon IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styrerepresentasjon
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité
eierskap

985 867 402
Interkommunalt selskap
06.03.2003
TFK 20,87%.
Andre eiere: Alle kommunene i Telemark, og kommunene Larvik og
Lardal i Vestfold.
Kr. 250.000
Kr. 2.608.200 fra TFK
Telemark kommunerevisjon IKS skal utføre de lovpålagte
revisjonsoppgaver for deltakerne. Telemark kommunerevisjon IKS kan
utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Telemark
kommunerevisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for
andre selskaper.
Selskapet har ikke erverv til formål.
Representantskapet
Styret har 7 medlemmer som velges av representantskapet
Økonomi
Fylkestinget har vurdert at det er mest hensiktsmessig å ha
revisortjenesten i et interkommunalt samarbeid etter kommunel. § 78 nr
3. Kontrollutvalgene (i begge fylkeskommunene) skal behandle og
innstille på revisor. Når kontrollutvalgene har innstilt på revisor, er det
fellesnemda som på bakgrunn av innstillingene og egen behandling skal
velge revisor for den nye fylkeskommunen. Valg av revisor må være gjort
før 1.1.2020. Prosessen må settes i gang av kontrollutvalget,
fylkesrådmennene har ikke instruksjonsmyndighet overfor
kontrollutvalgssekretariatet.
Komiteen viser til at selskapet har satt i gang et arbeid for samordning av
Revisjonsarbeidet innenfor den nye fylkeskommunens område. Komiteen
støtter dette initiativet og legger til grunn at Fylkestinget får denne saken
til behandling når selskapets vurderinger og anbefalinger foreligger.
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4.2 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styrerepresentasjon
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité
eierskap

987 993 766
Interkommunalt selskap
08.02.2005
TFK 9,1%.
Til sammen 34 eiere: alle kommunene i Telemark, unntatt Skien
kommune. Nye eiere fra 2015 er Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner,
samt 14 kommuner i Vest- og Aust-Agder.
Kr. 92.500
Kr. 498.700 fra TFK
Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes
kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om
kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner
og fylkeskommuner.
Representantskapet
Styret har 3 medlemmer som velges av representantskapet
Økonomi
Selskapet ble vedtatt utvidet fra 18 til 34 eiere i 2015, etter
sammenslåingen med Agder. Flere ansatte har medført en mer robust
organisasjon. Eierskapet vurderes som formålstjenlig. Fellesnemda velger
kontrollutvalgssekretariat for den nye fylkeskommunen. Det er ikke krav
om ytterlige behandling i nytt fylkesting. Valget må være gjort før
1.1.2020. Prosessen må settes i gang av kontrollutvalget,
fylkesrådmennene har ikke instruksjonsmyndighet overfor
kontrollutvalgssekretariatet.
Komiteen viser til at selskapet har satt i gang et arbeid for samordning av
Revisjonsarbeidet innenfor den nye fylkeskommunens område. Komiteen
støtter dette initiativet og legger til grunn at Fylkestinget får denne saken
til behandling når selskapets vurderinger og anbefalinger foreligger.

4.3 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning

971 309 040
Interkommunalt selskap
13.11.2002
TFK 3,43 %.
Andre eiere:
44 kommuner/fylkeskommuner i Buskerud/Vestfold/Telemark
Kr. 216.258
Kr. 912.480 fra TFK
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens
intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal 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 forskrift om offentlige arkiv.
Representantskapet
Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet
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Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Stab
Selskapet utfører fellesskapsløsninger innenfor arkiv. Arkivet brukes
også som et kompetansesenter og depot for eierne. Selskapet utvidet
med 5 nye eiere fra 01.01.2017. På grunn av kommunesammenslåinger
fra og med 2018 vil antall eiere reduseres. Ny vedtatt selskapsavtale
gjeldende fra 01.01.2018 trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av
samtlige eieres øverste politiske organ.
Komiteen viser til prosjektlederens allerede igangsatte prosess.

4.4 Vestfoldmuseene IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

993 871 184
Interkommunalt selskap
22.01.2009
Vestfold fylkeskommune 36%
Andre eiere:
Horten, Larvik, Re, Sande, Sandefjord, Svelvik og Tønsberg kommune
Kr. 26.317.785 fra VFK
I selskapsavtalen § 4 er angitt formålet:
- Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museene i
Vestfold samt være et kunst-, historie-, naturhistorie- og
museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal
forvalte og samle inn og systematisk arbeide rundt felles bevaring,
forvaltning og dokumentasjon av samlingene og legge til rette for
forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional,
nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie.
- Vestfoldmuseene er en konsekvens av konsolidering av museene i
Vestfold.
- Selskapet er et driftsselskap. Dette innebærer at eierskap til
bygninger og eiendommer eies og vedlikeholdes av
fylkeskommunen og kommunene.
- Vestfoldmuseene IKS låner og disponerer bygninger og
eiendommer fra Vestfold fylkeskommune etter retningslinjer i FT
sak 52/14.
Representantskapet
Styret har 7 medlemmer
Kultur
Vestfoldmuseene IKS består av ni museer, som blant annet omfatter tre
stiftelser: stiftelsen Vestfold fylkesmuseum, 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.
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Vurdering fra
temakomité eierskap

Eierskapet i Vestfoldmuseene IKS videreføres, og evalueres sammen
med den samlede museumsporteføljen når Vestfold og Telemark
fylkeskommune har fått konsolidert sin egen drift.
Komiteen viser til at temakomité for kultur, idrett og folkehelse tar
ansvar for eierskapene tilhørende museumssektoren.

4.5 Kragerø Fjordbåtselskap IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd

Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

999 601 170
Interkommunalt selskap
13.12.2012
TFK 50%
Kragerø kommune 50%
Kr. 1.075.077
Kr. 16.675.500 fra TFK.
I tillegg dekker fylkeskommunen kapitalkostnader på ca. kr. 700.000 for
kjøp av ferge, avgift til Nox fond på ca. kr. 150.000 og om nødvendig
isruter på ca. kr. 600.000.
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.
Annen omsetning enn omsetning som skriver seg fra allmenn
tilgjengelig kollektivtransport i rute (ekstern omsetning) kan tillates på
gitte vilkår. Den totale eksterne omsetningen kan maksimalt utgjøre 10
% av selskapets totale omsetning, og må ellers gå klar av de regler som
gjør seg gjeldende. Hver tjenesteart skal være godkjent av
representantskapet. Ved ekstern omsetning skal det utarbeides særlige
rapporteringsrutiner mellom styret og representantskapet som sikrer
løpende kontroll over omsetningens omfang.
Ordinære billettinntekter etter fastsatte takster er et omsetningsledd
som knyttes til eiernes risiko, og regnes ikke som ekstern omsetning.
Representantskapet skal godkjenne prising av tjenestene og
billettpriser.
Eierne kan bestemme i retningslinjer at særlige eller nærmere angitte
saker skal forbeholdes behandling i selskapets øverste organ. Eierne skal
fastsette rapporteringsrutiner. Dernest kan eierne gjennom vedtak gi
selskapet pålegg som angår oppfyllelse av vilkårene for egenregi.
Eierne forpliktes til å benytte tjenestene fra selskapet og kan ikke kjøpe
tjenester fra konkurrerende virksomheter.
Representantskapet
Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet
Samferdsel
Fylkeskommunen benytter vesentlig mer til ferjedrift i Kragerø enn det
staten har lagt til grunn i rammeoverføringen at fylkeskommunen skal
benytte. Fordeling av driftstilskudd mellom eierne er 95 % på
fylkeskommunen og 5% på Kragerø kommune. Kragerø kommune sitt
driftstilskudd i Kragerø Fjordbåtselskap IKS bør vurderes om det skal på
samme nivå som Porsgrunn kommune sitt driftstilskudd i Brevik
Fergeselskap IKS. Utreding av fusjon mellom Kragerø Fjordbåtselskap
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IKS og Brevik Fergeselskap IKS pågår (vedtatt av Fylkesutvalget
25.08.16 (sak 87/16)), og vil bli lagt frem for politisk behandling i 2018.
Komiteen viser til den pågående prosessen mellom fylkeskommunen og
fjordbåtselskapet. Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

4.6 Brevik Fergeselskap IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

912 617 750
Interkommunalt selskap
30.05.2013
TFK 50%
Porsgrunn kommune 50%
Kr. 1.000.000
Kr. 5.814.700 fra TFK.
I tillegg dekker belønningsordningen kr. 260.000 for reduserte takster.
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.
Annen omsetning enn omsetning som skriver seg fra allmenn
tilgjengelig kollektivtransport i rute (ekstern omsetning) kan tillates på
gitte vilkår. Den totale eksterne omsetningen kan maksimalt utgjøre 10
% av selskapets totale omsetning, og må ellers gå klar av de regler som
gjør seg gjeldende. Hver tjenesteart skal være godkjent av
representantskapet. Ved ekstern omsetning skal det utarbeides særlige
rapporteringsrutiner mellom styret og representantskapet som sikrer
løpende kontroll over omsetningens omfang.
Ordinære billettinntekter etter fastsatte takster er et omsetningsledd
som knyttes til eiernes risiko, og regnes ikke som ekstern omsetning.
Representantskapet skal godkjenne prising av tjenestene og
billettpriser.
Eierne kan bestemme i retningslinjer at særlige eller nærmere angitte
saker skal forbeholdes behandling i selskapets øverste organ. Eierne skal
fastsette rapporteringsrutiner. Dernest kan eierne gjennom vedtak gi
selskapet pålegg som angår oppfyllelse av vilkårene for egenregi.
Eierne forpliktes til å benytte tjenestene fra selskapet og kan ikke kjøpe
tjenester fra konkurrerende virksomheter.
Representantskapet
Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet
Samferdsel
Fordeling av driftstilskudd mellom eierne er 61,5 % på fylkeskommunen
og 38,5 % på Porsgrunn kommune. Brevik Fergeselskap IKS er i prosess
for anskaffelse av ny miljøvennlig ferge i egen regi. Selskapet mener at
det ikke vil medføre behov for vesentlig økt driftstilskudd fra eierne.
Utreding av fusjon mellom Kragerø Fjordbåtselskap IKS og Brevik
Fergeselskap IKS pågår (vedtatt av Fylkesutvalget 25.08.16 (sak 87/16)),
og vil bli lagt frem for politisk behandling i 2018.
Komiteen viser til den pågående prosessen mellom fylkeskommunen og
fergeselskapet. Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.
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4.7 Gea Norvegica Geopark IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

987 864 257
Interkommunalt selskap
08.12.2004
TFK 34,4%
VFK 34,4%
Andre eiere: kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Nome,
Siljan, Lardal og Larvik.
Ingen
Kr. 1.200.000 fra TFK og kr. 1.455.000 fra VFK
Selskapet har som formål, 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.). Gea Norvegica Geopark har følgende visjon og
hovedmål:
Visjon:
Gea Norvegica Geopark skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv
og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens.
Mål:
Gea Norvegica Geopark skal være en UNESCO Europeisk Geopark og
skal:
Formidle geologiens betydning for samfunnet.
Arbeide for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven.
Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske
kvaliteter.
Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.
Selskapet skal bidra til å samordne aktiviteter som utføres av ulike
aktører, som for eksempel fylkesmennene, kommunene, næringsliv,
interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner, ved forvaltning og
drift av attraksjoner i geoparkområdet.
Geoparksamarbeidet forutsetter at en del praktiske oppgaver best løses
av de enkelte eierne. Oppgavene og ansvarsforhold mellom de
deltakende kommuner/ fylkeskommuner og geoparken reguleres i en
egen avtale som vedtas av representantskapet.
Selskapet skal arbeide for å opprettholde status som en Europeisk
Geopark godkjent av UNESCO, og være medlem av Global Geoparks
Network (GGN) og European Geoparks Network (EGN). Selskapet skal
sørge for drift i henhold til det til enhver tid gjeldende ”EGN-Charter”.
Representantskapet
Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet
Næring
Geoparken styrker merkevaren Telemark og Vestfold. Selskapet
synliggjør de geologiske, historiske og økologiske kvalitetene i området.
Konsekvensen av at fylkeskommunene går ut av eierskapet vil føre til
avvikling av selskapet. Det er derfor avgjørende at eierskapet
videreføres.
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Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.
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4.8 Larvik Arena IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

992 910 356
Interkommunalt selskap
24.10.2007
Vestfold fylkeskommune 50 %
Larvik kommune 50 %
Ingen
Ingen
Selskapets formål er å ivareta utleie av idrettshallen «Boligmappa
Arena» i et samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole. Skolen
disponerer arenaen i skoletiden.
Representantskapet
Det sitter det kun representanter fra administrasjonen i Larvik kommune
og Vestfold fylkeskommune i styret.
Utdanning
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.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

4.9 Vest-Telemark pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar

987 570 806
Interkommunalt selskap
30.03.2004
TFK 12%
Andre eiere:
Kviteseid kommune 16%
Seljord kommune 15%
Tokke kommune 14 %
Fyresdal kommune 9%
Nissedal kommune 9%
Ingen
Kr. 727.880 fra TFK
Formålet med selskapet er å tilrettelegge ei pedagogisk-psykologisk
tjeneste i samsvar med § 5-6 i Lov om grunnskolen og den videregående
opplæringa (opplæringsloven).
Representantskapet
Styret har 3 medlemmer, sammensatt av en rådmann, en skolefaglig
ansvarlig og en økonomisjef.
Utdanning
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Fylkesrådmannen innstilte på avvikling av selskapet i sak 10/16 til
Fylkestinget i Telemark. Begrunnelsen var hovedsakelig nærhet til
beslutninger og oppfølging av den lovpålagte plikten. Fylkestinget
opprettholdt eierskapet den gang. Med sammenslåingen som ligger
foran oss, gjentas anbefaling om å avvikle eierskapet og håndtere
plikten gjennom en sammenslått, felles fylkeskommunal PP-tjeneste.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

4.10 Vigo IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

998 283 914
Interkommunalt selskap
01.01.2012
Alle fylkeskommunene i landet
Ingen
Kr. 4.847.840 fra TFK og kr. 2.528.222 fra VFK
Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling
og i nært samarbeid med deltagerne, fylkeskommunenes felles
inntakssystem Vigo og alt som står i naturlig sammenheng med dette –
eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og
drift av ulike systemer settes ut til andre.
Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs
eller veiledning til deltagerne på de systemer man har
rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.
Representantskap
Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet
Utdanning
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 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.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

4.11 Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

893 924 132
Interkommunalt selskap
04.02.2009
Telemark fylkeskommune 20%.
Vestfold fylkeskommune 20 %.
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Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styrerepresentasjon
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
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temakomité
eierskap

Andre eiere:
Aust-Agder fylkeskommune 20%
Vest-Agder fylkeskommune 20%
Buskerud fylkeskommune 20%
Ingen
Kr. 500.000 fra TFK og kr. 500.000 fra VFK
Selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og
private tannhelsetjenesten i regionen. Videre skal senteret bidra til å gi
befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. Senteret skal utvikle og
levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:
- spesialistbehandling og utredning
- etterutdanning
- rådgiving
- videre- og spesialistutdanning
- forskning
- folkehelsearbeid
Representantskap
Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet
Tannhelse
Administrasjonen anbefaler at fylkeskommunene bør avslutte sitt
eierskap innen 1.1.2019.
Komiteen anbefaler å tre ut av eierskapet, og ønsker i stedet å integrere
de aktuelle tjenestene i det eksisterende tilbudet i VFK og TFK.
Fylkestingene vedtok i desember 2018 å tre ut av eierskapet.
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5. Aksjeselskap
5.1 Sandefjord Lufthavn AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

928 956 997
Aksjeselskap
22.06.1959
Vestfold fylkeskommune 43,26 %
Sandefjord kommune 43,26 %
Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 %
Kr. 52.128.000
Ingen
Selskapets formål er utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn – Torp.
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.
Generalforsamlingen
Styret har 8 medlemmer
Regional/Samferdsel
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.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.
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5.2 Skien Dalen Skipsselskap AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styrerepresentasjon
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité
eierskap

865 064 152
Aksjeselskap
01.10.1992
TFK 27%.
Andre eiere:
Skien kommune, Nome kommune, Tokke kommune, Kviteseid
kommune, Telemark Bilruter m.fl.
Kr. 995.000
Kr. 400.000 fra TFK
Selskapets formål er å drive turisttrafikk i Telemarksvassdraget og hva
dermed står i forbindelse. Selskapet kan også ved aksjetegning eller på
annen måte delta i andre selskaper.
Generalforsamling
Styret har 6 medlemmer
Næring
Eierskap i selskapet underbygger fylkeskommunens rolle som en regional
utviklingsaktør innen reiseliv. Selskapet har fortsatt god kostnadskontroll
og økonomistyring, og avsetter midler i fond med tanke på eventuelle
uforutsette reparasjoner/vedlikehold på båten. Hvis TFK skulle trekke seg
ut av selskapet kan det føre til en opphøring av fergetrafikken mellom
Skien og Dalen. TFK bidrar med midler som finansierer en salgssjefstilling (sammen med båtselskapene Henrik Ibsen og Telemarken).
Selskapet er avhengig av midlene for å kunne utføre tiltenkte oppgaver
rundt fergetrafikken.
Komiteen anbefaler at eierskapet bør løftes opp og vurderes nærmere av
det nye fylkestinget. Komiteens medlemmer har av prinsipielle årsaker
ulike vurderinger av eierskapet: noen av komiteens medlemmer mener
det bør være et skille mellom fylkeskommunens rolle som eier og
tilskuddsavsender, mens andre medlemmer mener at eierskapet bør
videreføres av praktiske grunner.

5.3 Vestfold Kollektivtrafikk AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd

Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar

979 842 791
Aksjeselskap
17.04.1998
VFK 100 %
Kr.100.000
I budsjett for 2018 var tilskuddet kr. 306.000.000 (dette er den samlede
kostnaden til drift av kollektivtransport, inkludert spesialtransport og
skoleskyss).
Selskapet har som formål å kjøpe transporttjenester og samordne
offentlig betalte transporter, samt drive, eie og/eller eie kollektivtrafikkterminaler, ruteopplysningstjenester, markedsføring, informasjon
og produktutvikling.
Generalforsamlingen
Styret har 5 medlemmer
Regional/Samferdsel
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Vestfold Kollektivtrafikk AS er VFKs redskap for å oppnå de samferdselspolitiske målsettingene innenfor kollektivtrafikken. VFK har gjennom
det etablerte styringssystemet som mål å utøve en aktiv bestillerrolle og
et aktivt eierskap.
Eierskapet har fungert tilfredsstillende og selskapet har levert i forhold
til leveranse- og rammeavtaler. Fremtidig organisering av
kollektivtrafikken bør avklares i god tid før 1.januar 2020. Det er viktig
med en langsiktig strategi for eierskap og organisering av
kollektivtransporten.
Komiteen viser til det grundige arbeidet som foregår i temakomité for
organisering av kollektivtrafikk.

5.4 Vestviken Kollektivtrafikk AS – under avvikling
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

988 462 519
Aksjeselskap
20.06.2005
Telemark fylkeskommune 33,3 %
Vestfold fylkeskommune 33,3 %
Buskerud fylkeskommune 33,3 %
Kr. 5.002.000
Ingen
Selskapet har som formål å kjøpe transporttjenester og samordne
offentlig betalte transporter i henhold til avtaler med sine eiere.
Selskapet kan drive, leie og eller eie kollektivtrafikkterminaler,
ruteopplysningstjeneste og hertil knyttet markedsføring, informasjon og
produktutvikling.
Selskapet har ikke erverv som formål, men er opprettet med sikte på
effektivisering og samordning av kollektivtrafikktilbudet i Buskerud,
Telemark og Vestfold. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å oppnå
økonomisk overskudd for eierne. Selskapet skal ikke dele ut
aksjeutbytte.
Generalforsamling
Styret har 3 medlemmer
Regional/Samferdsel
Alle eiere har foretatt virksomhetsoverdragelse til markedsverdi slik at
ansatte er overført til egen administrasjon eller nytt selskap.
Aksjekapital og egenkapital er derfor i behold i selskapet.
Skatt Sør-saken er nå avsluttet, og eierne har besluttet å likvidere
selskapet. Denne prosessen er startet, og selskapet vil bli avviklet før
sammenslåing av fylkeskommunene. Eierne ble på generalforsamling
enige om fordeling av selskapets midler, og at likviditetsutbytte
øremerkes til kollektivtransport.
Selskapet er under avvikling.
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5.5 Vegfinans AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

983 149 499
Aksjeselskap
14.02.2001
Fylkeskommunene Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Hedmark,
Oppland og Østfold, med like eierandeler.
Kr. 730.000
Ingen.
Selskapets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for
aksjonærene, å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell
gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomveg prosjekter, og på
den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det
offentlige vegnett.
Generalforsamling
Styret har 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Regional/Samferdsel
Selskapet er siden forrige eierstrategidokument blitt et konsern med 23
datterselskaper 100 % eid av selskapet. Datterselskapene er opprettet
etter de ulike bomvegprosjekter eierne oppretter, slik at flere
datterselskaper vil antakelig opprettes fremover. F. eks. Vegfinans E18
Vestfold AS, Vegfinans E18 Telemark AS, Vegfinans RV 36 Telemark AS,
Vegfinans Bypakke Grenland AS. Konsernmodellen ivaretar således
adskilt økonomistyring i de ulike bomvegprosjektene. Selskapet
fremstår på landsbasis som en kompetansebedrift ift finansiering av
vegutbygging, drift og innkreving av bompenger. Selskapet jobber med
finansieringsløsninger som er best mulig tilpasset bompengeutbygging.
Etter innføring konsernmodellen, kan selskapet vise til vesentlige
reduserte driftskostnader pr. passering i bom. Selskapets formål om
effektiv og rasjonell gjennomføring av bomvegprosjekter synes godt
ivaretatt. Samferdselsdepartementet gjennomføring av
bompengereformen kan medføre endringer på sikt.
Pr i dag har alle eiere lik eierandel i selskapet. Eierandelene vil imidlertid
endres ved sammenslåing av eierfylkene gjennom regionreformen.
Dette innebærer at dersom prinsippet om lik eierandel skal videreføres
vil det måtte foretas justeringer av fordelingen av aksjer.
Fylkessammenslåingene vil dermed også reise spørsmål vedrørende
fylkeskommunenes garantiansvar. Dette er i utgangspunktet ikke et
eierskapsspørsmål, men vil kunne komme som en følge av endringer i
eierandeler.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet og avvente videre prosess
fra Vegfinans angående nye eierbrøker på grunn av regionreformen.

5.6 E134 Haukelivegen AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

982 420 857
Aksjeselskap
10.01.2001
TFK 2,17%
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Andre eiere med 10 aksjer hver:
Totalt 46 aksjonærer, bl.a. Rogaland fylkeskommune, 6 kommuner i
Rogaland, Hordaland fylkeskommune, 10 kommuner i Hordaland,
Buskerud fylkeskommune og 5 kommuner i Buskerud, 13 kommuner i
Telemark og 2 bedrifter i Telemark.
Kr. 10.000
Kr. 68.000 fra TFK
Selskapet har som formål å arbeide for utbygging og standardheving av
E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme
interessene til viktige sidegrener til denne transportkorridoren, etter
fylkesvise prioriteringer, 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 sammen med andre
selskap med tilsvarende formål.
Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidlene
som er tilgjengelig og aktuelle for å fremme formålet til selskapet.
Overskudd/underskudd skal disponeres etter norske lover og vedtekter.
Selskapet skal ikke betale utbytte.
Generalforsamling.
Styret har 10 medlemmer og 10 varamedlemmer (ikke personlige).
På ordinær generalforsamling i 2018 er hele styret og alle
varamedlemmer på valg.
Samferdsel
Det er viktig at fylkeskommunen er medeier i selskapet for å ivareta
rollen som fylkeskommunen har i relasjon til statlige myndigheter.
Selskapet bidrar til å kunne opprettholde enighet om prioriteringer over
tid. Dette reduserer sjansen for omkamp, og man står sterkere overfor
staten i kampen om prioriteringene. Det økonomiske bidraget fra
fylkeskommunen synes relativt lavt i forhold til andre
samarbeidskonstellasjoner. Administrasjonen anbefaler å videreføre
eierskapet.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

5.7 Visit Telemark AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

913 193 423
Aksjeselskap
27.01.2014
TFK (1,188%) og ulike reiselivsbedrifter.
Totalt 115 eiere.
Kr. 20.000
Ca. kr. 3.500.000 fra TFK (kjøp av tjenester)
Selskapet har som formål å drive produktutvikling, markedsføring og
salg av andelseiernes reiselivsprodukter på oppdragsbasis, service
overfor andelseierne på oppdragsbasis, service overfor fylkeskommunen
og kommuner på oppdragsbasis og for øvrig alt som står i forbindelse
med reiseliv, herunder deltakelse i andre selskap.
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Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Generalforsamling
Styret har inntil 9 medlemmer
Næring
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.
Komiteen viser til at det er ulik organisering av Visit Telemark og Visit
Vestfold. Komiteen mener det er viktig å komme i gang med arbeidet
med å se på strategien til det nye fylket innenfor reiselivssatsing og
turisme. Komiteen ber om at prosjektlederen tar initiativ til en prosess
for å se på ulike fremtidige løsninger for disse to selskapene.
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5.8 Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

930 096 741
Aksjeselskap
16.03.1978
TFK, VFK og Skien kommune med 33,33% hver.
Kr. 35.000
Kr. 3.714.700 fra TFK
Telemark og Vestfold Regionteater AS skal gjennom egen virksomhet
og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i
Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud. Det skal
arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som
uttrykksmiddel.
Styret kan vedta et kunstnernavn som en kan bruke ved presentasjoner
av teateret og teaterets kunstneriske tilbud.
Generalforsamling
Styret har 7 medlemmer; 2 fra hver eier og én ansattrepresentant.
Kultur
Regionteateret spiller mellom 250 og 300 forestillinger pr. år.
Teaterdriften i Skien og Tønsberg er vel plasser i nye teaterlokaler. Nye
lokaliseringer har gitt selskapet større kapasitet og bedre drifts- og
arbeidsforhold til å drive et regionteater. Framtidig eierstruktur må
drøftes med Skien kommune.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet. Komiteen anbefaler videre
at det tas initiativ til samtaler med Skien og Tønsberg kommuner for å
avklare framtidig eierstruktur.

5.9 Viken Filmsenter AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

997 480 848
Aksjeselskap
22.11.2011
Vestfold fylkeskommune 20 %
Buskerud fylkeskommune 20 %
Akershus fylkeskommune 20 %
Østfold fylkeskommune 20 %
Oslo kommune 20 %
Kr. 27.125 fra VFK, samlet aksjekapital 125.000 kr
Kr. 760.000 fra TFK
Selskapet skal bidra til et faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene
og filmbransjen i fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo
kommune.
Selskapet skal arbeide for å styrke interessen for og kunnskapen om
kort-, dokumentar-, animasjonsfilm og interaktive produksjoner, samt
annen audiovisuell produksjon som kunstnerisk uttrykksform.
Selskapet skal bidra til faglig og kunstnerisk utvikling i Akershus,
Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune ved å:
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Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle
produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm, og
utvikling av interaktive produksjoner
 være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på
filmområdet
 bistå med rådgiving overfor bransjen
 bidra til utvikling av faglige nettverk
 særlig ivareta talentutvikling blant ungdom og bygge opp
kompetanse knyttet til dette
Generalforsamling
Styret har 8 medlemmer
Kultur
Telemark er tilknyttet Sørnorsk Filmsenter, mens Vestfold er tilknyttet
Viken Filmsenter. Det må gjøres avveininger for hvordan dette skal
håndteres av den nye fylkeskommunen. Regionreformen vil innvirke på
eierforhold innad i Viken Filmsenter, noe som i seg selv utløser behov for
endring i eierstruktur. Saken er lagt fram til politisk behandling.
Konklusjon avventes.
Komiteen viser til pågående prosesser i selskapet. Komiteen ber
prosjektlederen om å forberede en sak nyttet til eierskap i ett eller
begge filmselskaper (Viken Filmsenter AS og Sørnorsk Filmsenter AS).

5.10 Sørnorsk Filmsenter AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

993 011 207
Aksjeselskap
18.08.2008
Telemark fylkeskommune 13,04%
Andre eiere:
Kristiansand kommune 34,78%
Vest-Agder fylkeskommune 26,09 %
Aust-Agder fylkeskommune 17,39 %
Arendal kommune 8,7 %
Kr. 15.000
Kr. 265.000 fra TFK
Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en
faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonene på Sørlandet ved å:
- Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle
produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og
dataspill
- 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 ovenfor bransjen
- Bidra til utvikling av faglige nettverk
- Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris, og at bransjen som
helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling
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Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

Samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, herunder
investeringer og deltakelse i andre selskap.
Generalforsamling
Styret har 7 medlemmer
Kultur
Administrasjonen vurderer at det må avklares hvilket eierskap den nye
fylkeskommunen ønsker å være en del av, Sørnorsk Filmsenter AS eller
Viken Filmsenter AS.
Komiteen viser til pågående prosesser i selskapet. Komiteen ber
prosjektlederen om å forberede en sak nyttet til eierskap i ett eller
begge filmselskaper (Viken Filmsenter AS og Sørnorsk Filmsenter AS).

5.11 Høyere yrkesfaglig utdanning AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd

Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

916 829 329
Aksjeselskap
08.12.2015
TFK og VFK 20,83 % hver
Andre fylkeskommunale eiere:
Østfold 20,83 %, Buskerud 20,83 %, Akershus 8,33 %, og Oppland 8,33
%.
Sum aksjekapital er kr.120.000
Kr. 360.000 over tre år fra hvert fylke fram til og med 2018. I tillegg en
mellomfinansiering på kr. 1.000.000 fra hvert av fylkene for oppstart av
tilbudet, som skal tilbakebetales.
Selskapets formål er å utvikle en bachelorutdanning, primært som
påbygging for studenter innen høyere yrkesfaglig utdanning, etter
fullført fagskole.
Generalforsamling
Styret har 7 medlemmer
Utdanning
Det anbefales at selskapet gjennomfører pilotarbeidet fram til NOKUTgodkjenning. Selskapet utfører et viktig utviklingsarbeid som er
fornuftig å gjøre sammen. Administrasjonen anbefaler å følge
utviklingen og evaluere etter at tilbudet er gjennomført.
Komiteen ønsker å avvente en vurdering av eierskapet i påvente av
større klarhet rundt selskapets framtidige oppgaver.

5.12 Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS (BTV Fond) – under
avvikling
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

977 515 157
Aksjeselskap
13.02.1997
TFK 1,98%
VFK 1,51%
Andre eiere:
Bl.a. Sparebanken Telemark (24,15%), Porsgrunn kommune (10,63%),
og Skien kommune (9,65%).
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Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

Kr. 119.100 fra TFK og kr. 1.610.100 fra VFK
Ingen
Selskapets formål er å opprette, utvikle og styrke virksomheter
innen industri og annen næringsvirksomhet ved innsats av kapital og
faglig assistanse.
Generalforsamling
Styret har 6 medlemmer
Næring
Avvikling av selskapet vurderes stadig ut fra hva som er hensiktsmessig
tidspunkt ut fra aksjenes verdi.
Selskapet er under avvikling.

5.13 Industriinkubatoren Proventia AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

912 062 120
Aksjeselskap
15.03.2013
TFK 6,98%
Andre eiere:
Herøya Industripark AS 41,86%
Siva Sf 17,44 %
ViG IKS 17,44 %
USN 6,98%
BIS Production Partner Norge AS 3,49%
ØPD Holding AS 2,33%
Stiftelsen Tel-Tek 1,16%
Klosterøya Utvikling AS 1,16%
Project Invest AS 1,16%
Kr. 300.000
Kr 2.000.000 fra TFK
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.
Generalforsamling
Styret har 5-10 medlemmer
Næring
Proventia er et offentlig og privat samarbeid med hovedfokus rettet mot
utvikling av vekstbedrifter. Selskapet jobber med å levere sitt tilbud og
sine tjenester i hele Telemark. Proventia har overtatt driften av Gnisten
Inkubator og tilskuddsmidler for dette arbeidet, slik at samarbeid
mellom miljøene på Notodden og på Herøya er samlet i selskapet.
Telemark har som mål å bli en av Norges beste entreprenørfylker, og da
står Proventia frem som et fyrtårn innen entreprenørskap.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.
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5.14 Vest-Telemark Næringsbygg AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

929 212 207
Aksjeselskap
28.01.1971
TFK 9,92%
Andre eiere:
Vinje kommune 24,37%, Tokke kommune 9,5%, Fyresdal kommune
9,2%, Seljord kommune 9,1% og 15 mindre aksjonærer, bl.a. øvrige
kommuner i regionen og banker.
Kr. 1.112
TFK yter ikke tilskudd til selskapet
Selskapet har som formål, i samarbeid med andre, å styrke og
videreutvikle næringslivet i regionen.
Innenfor kommunene Nissedal, Fyresdal, Tokke, Kviteseid, Seljord,
Vinje, Hjartdal og Drangedal skal VTN AS være med å skape grunnlag for
vekst og utvikling ved å delta i ulike typer næringsbyggprosjekt, samt
andre aktuelle selskap og virksomheter. I forbindelse med dette kan det
også ytes teknisk og økonomisk rådgiving.
Generalforsamling
Styret har 5 medlemmer
Næring
Fylkeskommunen er deleier med små eierandeler i to regionale
næringsselskap; Midt-Telemark Næringsutvikling og Vest-Telemark
Næringsutvikling (gjennom Vest-Telemark Næringsbygg). Eierskapet er
avviklet i Vekst i Grenland AS. Fylkeskommunen er ikke representert i
styret i noen av disse selskapene. Fylkeskommunen har en perifer rolle,
og det fremkommer ingen faglig begrunnelse på hvorfor nettopp dette
selskapet skal støttes kontra andre tilsvarende selskaper. Samtidig er
næringsselskapene nære samarbeidsaktører med fylkeskommunen.
Komiteen anbefaler å tre ut av eierskapet.

5.15 Midt-Telemark Næringsutvikling AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

986 425 535
Aksjeselskap
16.10.2003
TFK 1%
Andre eiere:
Nome kommune (21%), Bø kommune (16,5%), Sauherad kommune
(13,5%), Holla og Lunde Sparebank (9%), Cappelen Holding AS (6%),
Nome Investeringsselskap AS (6%) og 34 mindre aksjonærer
Kr. 2.000
TFK yter ikke tilskudd til selskapet
Selskapets formål er å fremme næringsutvikling i Midt-Telemark.
Selskapet skal drives på non-profitt grunnlag. Det er ikke selskapets
formål å maksimere avkastning eller akkumulere
verdier og virksomheten skal over tid gå i balanse. Selskapet har
ikke anledning til å utbetale utbytte.
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Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Generalforsamling
Styret har 6 medlemmer
Næring
Fylkeskommunen er deleier med små eierandeler i 2 regionale
næringsselskap; Midt-Telemark Næringsutvikling og Vest-Telemark
Næringsutvikling (gjennom Vest-Telemark Næringsbygg). Eierskapet er
avviklet i Vekst i Grenland AS. Fylkeskommunen er ikke representert i
styret i noen av disse selskapene. Fylkeskommunen har en perifer rolle,
og det fremkommer ingen faglig begrunnelse på hvorfor nettopp dette
selskapet skal støttes kontra andre tilsvarende selskaper. Samtidig er
næringsselskapene nære samarbeidsaktører med fylkeskommunen.
Komiteen anbefaler å tre ut av eierskapet.
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5.16 Raulandsakademiet AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål
Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

946 733 105
Aksjeselskap
05.06.1987
TFK 1,4%
Andre eiere:
Vinje kommune 97,4%.
Kr. 300.000
TFK yter ikke tilskudd til selskapet.
Selskapets formål er utleie, overnatting, kurs og aktivitetstilbud, og det
som naturlig hører til slik virksomhet.
Generalforsamling
Styret har 5 medlemmer, hvorav TFK har én representant
Kultur
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.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

5.17 Rehabiliteringssenteret AiR AS
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar

934 452 011
Aksjeselskap
04.05.1987
TFK 0,72%
VFK 0,2%
Andre eiere:
Vinje kommune (16,1%), Norsk Hydro ASA (15,3%),
Rehabiliteringssenteret AiR (7,9%), ABB AS, Divisjon kraft (5,1%), Elkem
AS (5,1%) og en rekke mindre eierposter.
Kr. 7.500
TFK yter ikke tilskudd til selskapet
Selskapets formål er drift av et rehabiliteringssenter i Rauland.
AiR skal ha til hovedoppgave å hjelpe personer med
funksjonssvikt på en måte som reduserer sykefravær og
uførepensjonering.
Videre skal AiR ivareta, som Nasjonalt
kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, oppgaver knyttet
til:
- utdanning av helsepersonell / attføringspersonell
- forsking
- kompetanseformidling
Generalforsamling
Styret har 6 medlemmer
TFK har ingen styrerepresentasjon.
Folkehelse
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Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

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. Samtidig er dette en
stor og viktig virksomhet i Vinje kommune med betydning utover
kommunens grenser.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

6. Andre
6.1 Innovasjon Norge
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

986 399 445
Særlovsselskap
19.02.2003
TFK 2,58%.
VFK 2,58%
Andre eiere:
Staten 51%, alle fylkeskommunene 49%.
Kr. 505.263 fra TFK og kr. 505.263 fra VFK
TFK overfører regionale midler med et årlig oppdragsbrev for utføring av
bedriftsrettede tjenester for ca. kr. 8.000.000-10.000.000.
Selskapet har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og
regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon,
internasjonalisering og profilering.
For å fremme selskapets formål kan selskapets midler brukes til:
1. Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og
egenkapitalordninger
2. Rådgivning og kompetansehevende tiltak
3. Nettverk og infrastruktur
4. Profilering av norsk næringsliv i utlandet
Selskapets rammer fastsettes i de årlige statsbudsjetter og gjennom
avtaler med fylkeskommunene og andre aktuelle aktører. Selskapets
midler skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra oppdragsgiverne og
de til enhver tid gjeldende regelverk.
Foretaksmøte.
Fylkesordfører representerer TFK på foretaksmøtet.
Det regionale styret har 8 medlemmer.
TFK har 2 representanter i det regionale styret.
Regional/Næring
Eierskapet i Innovasjon Norge var en konsekvens av
forvaltningsreformen og er ment å bidra til å styrke fylkeskommunens
rolle som regional utviklingsaktør. Næringsdepartementet jobber med
en utredning som skal drøfte hvorvidt fylkeskommuner skal være eiere
av Innovasjon Norge, eller om selskapet skal overtas av staten. Dagens
eierstruktur (2,58 % pr. fylkeskommune, til sammen 49 %) vil måtte
justeres som følge av regionreformen.
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Vurdering fra
temakomité eierskap

Komiteen avventer prosessene som nå foregår i Innovasjon Norge.

6.2 Konsesjonskraftstyret i Telemark
Org.nr.
Organisasjonsform
Registrert
Avtaleparter
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning

Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

983 145 566
Annen juridisk person
15.03.2001
TFK og kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord,
Tinn, Tokke og Vinje
TFK yter ikke tilskudd til selskapet.
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.
Årsmøtet (8-kommunersmøtet)
Styret har 4 medlemmer, hvorav 2 fra kommunene og 2 fra TFK.
Fylkeskommunen skal være representert ved fylkesordfører og
fylkesrådmann.
Næring
Administrasjonen anbefaler å videreføre eierskapet.

Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

6.3 Telemark utviklingsfond - TUF
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Avtaleparter
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

999 512 690
Fond
14.12.2012
Etablert av TFK og kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal,
Seljord, Tinn, Tokke og Vinje.
TFK yter ikke tilskudd til selskapet.
Overordnet formål er: “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”. m.m.
Fylkestinget
Styret har 5 medlemmer, hvorav TFK oppnevner 4, herunder styrets
leder.
Næring
Styret i TUF forvalter konsesjonskraftmidler. TUF bidrar til økt
sysselsetting ved å arbeide for økt antall arbeidsplasser i fylket.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.
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6.4 Telemark interkommunale næringsfond – TIN – under avvikling
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Avtaleparter
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Ikke eget org.nr.
Fond
Etablert av TFK og alle kommunene i fylket i mai 2005. Siden 2014-15
har Siljan, Fyresdal, Kragerø og Bamble trådt ut som avtalepart.
Kr. 3.872.000
Ca. kr. 3.200.000 fra TFK
Fondet er opprettet med hovedformål å ha forutsigbar finansiering av
generell reiselivsmarkedsføring av Telemark, og til drift og utvikling av
Telemarkskanalen.
Av de årlige tilskuddsmidlene skal det gis:
40% som tilskudd til Reiselivsrådet for generell reiselivsprofilering av
Telemark, 30% som tilskudd til drift og utvikling av Telemarkskanalen,
30 % søkbare prosjekter.
Årsmøte
Styret har 6 medlemmer
Næring
Styret har bedt om at det blir gjort en vurdering av fondets framtidige
betydning etter Telemark fylkeskommune inngikk kontrakt på 3,5
millioner med Visit Telemark AS om levering av reiselivstjenester, sett i
sammenheng med at fondet også får midler fra fylkeskommunen og
kommunene via TUF. Sak om eierskapet fortsatt er formålstjenlig bør
utredes og fremlegges fylkestinget til behandling.
Fondet er under avvikling.

6.5 Biblioteksentralen AL
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan

919 568 183
Andelslag
04.02.1952
TFK 30 andeler av totalt 3814.
VFK 0,8%
Andre andelseiere:
419 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening.
Kr. 9.000 fra TFK og kr. 9.000 fra VFK
Ingen
Selskapet har som formål å være et serviceorgan for alle typer
offentlige biblioteker.
Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av
produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I
tillegg kan Biblioteksentralen delta i / etablere virksomhet med
det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og
kunnskapsmarkedet.
Årsmøte
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Styresammensetning

Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

Styret har 7 medlemmer, hvorav 4 skal representere kommunene,
fylkeskommunene, Norsk Bibliotekforening og universiteter og
høgskoler.
Kultur
Administrasjonen anbefaler å videreføre eierskapet.

Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

6.6 Fagskolen Telemark
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

874 642 142
Organisasjonsledd i TFK
01.04.1988
Telemark fylkeskommune
Ingen
Kostnadsdekning gjennom budsjettvedtak og øremerkede midler.
Formålet er å gi voksne mulighet for gratis høyere yrkesfaglig
utdanning innen utvalgte fagområder som skal dekke behovet for
kompetanse lokalt og regionalt.
Fylkestinget
8 medlemmer
Utdanning
Fagskolen er et viktig virkemiddel for å møte lokalt og regionalt
kompetansebehov. Det er igangsatt et arbeid for å utrede en fusjon
mellom Fagskolen Telemark og Fagskolen Vestfold. Målsettingen er
at dette skal være på plass fra 1.1.2020.
Komiteen viser til vedtak om fusjon som er fattet i fylkestingene i
Telemark og Vestfold.

6.7 Fagskolen Vestfold
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

976 244 761
Organisasjonsledd i VFK
01.04.1988
Heleid virksomhet i VFK, ikke eget rettssubjekt
Ingen
Kostnadsdekning gjennom budsjettvedtak og øremerkede midler
Formålet er å gi voksne mulighet for gratis høyere yrkesfaglig
utdanning innen utvalgte fagområder som skal dekke behovet for
kompetanse lokalt og regionalt.
Fylkestinget
8 medlemmer som representerer skoleeier (politikere), KS, NHO og
to arbeidstakerorganisasjoner.
Utdanning
Fagskolen er et viktig virkemiddel for å møte lokalt og regionalt
kompetansebehov. Det er igangsatt et arbeid for å utrede en fusjon
mellom Fagskolen Telemark og Fagskolen Vestfold. Målsettingen er
at dette skal være på plass fra 1.1.2020.
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Vurdering fra
temakomité eierskap

Komiteen viser til vedtak om fusjon som er fattet i fylkestingene i
Telemark og Vestfold.

6.8 Skiringssal folkehøyskole
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

976 244 761
Organisasjonsledd
01.04.1988 (det første folkehøgskolekurset ble startet i 1876 under
navnet «Vestfold amtsskole»)
Virksomhet heleid av VFK, ikke eget rettssubjekt
Ingen
Ingen – finansiert gjennom statstilskudd og elevbetaling
Gi ungdommen et alternativt skoletilbud. Gjennom fag, samtaler,
arbeidsoppgaver og plikter skal Skiringssal folkehøyskole gi unge
mennesker tro på egne muligheter og evner til å mestre og styre sin
egen livssituasjon. Elevene oppfordres til å ta ansvar og initiativ, til
skapende arbeid og selvstendig tenkning. Skolen skal fremme
elevenes sosiale evner og øke forståelsen for norsk og internasjonal
kultur.
Fylkestinget
5 medlemmer; politikere pluss én elevrepresentant. Rektor er
sekretær.
Utdanning
Folkehøyskolen er et godt supplement til videregående opplæring,
og bidrar positivt til det lokale kulturlivet. Administrasjonen anbefaler
fortsatt eierskap og drift av tilbudet.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

6.9 Opplæringskontoret for offentlig sektor Telemark
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

989 164 961
Forening
09.11.2005
TFK og 14 av kommunene i fylket er medlem i foreningen
Ingen
TFK yter ikke tilskudd til selskapet.
Opplæringskontoret skal:
- arbeide for å opprette lærlingplasser i offentlig sektor, tegne
lærekontrakter på vegne av medlemmene og være bindeledd
mellom skoler, kommuner og offentlige etater
- arbeide aktivt for å rekruttere til de fagområder offentlig sektor
har behov for
- sørge for at lærlingene får den opplæring de har krav på i
henhold til læreplanene / opplæringsloven
- arbeide for at kvaliteten på den opplæringen som blir gitt er god
bl.a. ved kurs, møter og lignende for lærlinger, faglige ledere og
instruktører
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-

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

være aktiv med tanke på å holde seg orientert om / delta i nye
prosjekter og lignende. Være en faglig ressurs for alle som
jobber med fagopplæring i offentlig sektor og en pådriver for å
øke fagopplæringens status
- motivere og hjelpe voksne arbeidstakere til å få fagbrev
Generalforsamling
Styret har 5 medlemmer
Utdanning
Medlemskap i foreningen vurderes som hensiktsmessig. OKOS bidra
til kvalitet i fagopplæringen.
Komiteen anbefaler å se på mulighetene for en sammenslåingen av
OKOS Telemark og OKOS Vestfold, og ber administrasjonen gå i
dialog med kontorene.

6.10 Opplæringskontoret for offentlig sektor Vestfold
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning

Sektoransvar
Administrativ
vurdering
Vurdering fra
temakomité eierskap

976 796 543
Forening
01.09.1996
Medlemmer i opplæringskontoret er primært kommuner i Vestfold
og VFK
Ingen
Ingen ut over en andel av lærlingtilskuddet
Opplæringskontoret skal være et samarbeids- og serviceorgan for
medlemsbedriftene, og ha overordnet ansvar for planlegging og
koordinering av fagopplæringen for disse. Kontoret kontrollerer at
lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanene og sørge for at
lærlingene fremstilles til fag/svenneprøve jf § 4-4 i forskrift for
opplæringskontorer.
Generalforsamling (Styret i KS Vestfold)
7 medlemmer med varamedlemmer, hvorav det skal være én
representant for lærlingene som skal være oppnevnt av og blant
lærlingene, samt to representanter for de tilsattes organisasjoner,
oppnevnt av organisasjonene selv.
Stab
Medlemskap i foreningen vurderes som hensiktsmessig. OKOS bidra
til kvalitet i fagopplæringen.
Komiteen anbefaler å se på mulighetene for en sammenslåingen av
OKOS Telemark og OKOS Vestfold, og ber administrasjonen gå i
dialog med kontorene.

6.11 Sameie Farmannsveien 36
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Eiere

Eiendommen: Gnr. 1001/Brnr. 0108, Tønsberg
Sameie
2009
Vestfold fylkeskommune 50%
Tønsberg kommune 50%
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Innskutt kapital
Tilskudd
Formål
Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

Drift, vedlikehold og eventuell utbygging dekkes av Tønsberg
kommune.
Sikre eiendommen for friluftsformål, åpen for allmenheten.
Sameiemøte
Kultur
Kjøpet av denne eiendommen er etter fylkesrådmannens syn en
sjelden anledning for det offentlige til å sikre seg en helt særpreget
eiendom for allmennheten. Et viktig moment for at en går inn for å
støtte denne anskaffelsen er at eiendommen grenser både mot
Slottsfjellmuseet og Slottsfjellområdet. Det er i den forbindelse et
realistisk siktemål å få til en nærmere integrering av eiendommen i
forhold til disse områdene. Bl. a. vil dette bidra til at tilgangen til
Slottsfjellet blir bedret.
Komiteen viser til at temakomité for kultur, idrett og folkehelse tar
ansvar for eierskapene tilhørende museumssektoren

7. Stiftelser
7.1 Stiftelsen Telemarkforsking
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Stiftere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan

Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

948 639 238
Stiftelse
29.04.1988
Telemark fylkeskommune og Telemark Reiselivsråd
Ingen
Stiftelsen skal drive med forskning, forskningsformidling og
utviklingsarbeid. Denne virksomheten skal bidra til utvikling, nyskaping
og kompetanseheving i næringsliv, organisasjonsliv og offentlig
forvaltning. Stiftelsen har ikke erverv som formål.
Når det gjelder konkretisering av mål, faglig innretning og strategier,
viser en til den enhver tid gjeldende strategiplan vedtatt av styret.
Styret er stiftelsen høyeste organ.
Rådsforsamlingen velger styremedlemmer, valgnemnd, vedtar
endringer i vedtektene og er ellers et rådgivende organ.
Styret har 8 medlemmer
Kultur
Stiftelsen gir tilskudd til ulik prosjektrettet aktivitet etter søknad. Rollen
som regional utviklingsaktør og den forsterka rollen på FoU-området
etter forvaltningsreformen tilsier at fylkeskommunen bør ha et nært og
aktivt forhold til de regionale forskningsstiftelsene i fylket.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet. Komiteen viser til at
selskapet vil revidere sine vedtekter på neste rådsmøte.
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7.2 Stiftelsen Sauherad Samtun
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Stiftere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

Vurdering fra
temakomité eierskap

939 128 522
Stiftelse
17.09.1984
Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark
Kr. 10.000
Ingen
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.
Generalforsamling
Styret har 5 medlemmer
Folkehelse
Fylkeskommunen har ikke lenger ansvar for rus. Dette engasjementet er
derfor ikke lenger i tråd med hovedprinsipper for fylkeskommunalt
eierskap. Dessuten er Stiftelsen Sauherad Samtuns rolle omgjort til å
forvalte eiendommen og ikke lenger drive virksomheten. Samtidig er
dette en stor og viktig virksomhet i Sauherad.
Komiteen anbefaler å videreføre eierskapet.

7.3 Stiftelsen Geneticum
Org.nr.
Organisasjonsform
Stiftet
Stiftere
Innskutt kapital
Tilskudd
Formål

Eierorgan
Styresammensetning
Sektoransvar
Administrativ
vurdering

951 042 315
Stiftelse
09.11.1987
Telemark fylkeskommune, Skien Næringsfond AS, AS Telelab og Bionor
AS.
Kr. 750.000
Ingen
Stiftelsen skal på forretningsmessig basis drive undervisning,
forskning og annen virksomhet innen bioteknologi. Stiftelsen skal være
et bindeledd mellom næringslivet i Telemark, forsknings- og
undervisningsinstitusjoner i Telemark og universitetsmiljøer i Norge og
utlandet. Videre skal stiftelsen være et forretningsmessig instrument for
å fremme nyskaping og utvikling av nye forretningsideer innen
medisin/bioteknologi i Telemark.
Årsmøte
Styret har 3 medlemmer
Næring
Det har de siste årene ikke vært aktivitet i stiftelsen, bortsett fra at det
ble delt ut to stipend i 2011 à kr 50.000 til et flåttprosjekt og til
Vaksinenettverket. Stiftelsen har ingen ansatte, men blir formelt
ivaretatt av Vekst i Grenland. Styret sitter med myndighet til å beslutte
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Vurdering fra
temakomité eierskap

fremtiden for stiftelsen. Styret diskuterer jevnlig om det er
hensiktsmessig å fusjonere med annen egnet stiftelse eller å avvikle
stiftelsen.
Komiteen ønsker at administrasjonen skal fortsette påvirkningsarbeidet
for å legge ned stiftelsen.
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