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1. Innledning 

Denne eierstrategien trekker opp de langsiktige mål og styringsrammer for Vestfold fylkeskommunes 

eierskap i Teater Ibsen AS – og gir en retning for hva fylkeskommunen ønsker med vårt eierskap.  

Telemark og Vestfold Regionteater AS er et regionteater for Telemark og Vestfold.  

Teateret ble etablert i 1975 under navnet Telemark Teater. I 1991 ble navnet endret til Teater Ibsen 

AS. Teateret eies i dag av Telemark fylkeskommune, Skien kommune og Vestfold Fylkeskommune – 

med like store eierandeler. Vestfold fylkeskommune kom inn på eiersiden i 1992. 

Teater Ibsen viser forestillinger for voksne og barn og reiser på turné i fylkene. Teatret samarbeider 

med andre profesjonelle scenemiljøer, friteater og kulturskolene i både Skien og Larvik. Teater Ibsen 

har også siden 2014 et formelt samarbeid med Papirhuset Teater i Tønsberg, om etablering og drift 

av et produksjonssenter for profesjonell scenekunst ved Papirhuset. 

Regionteaterne i Norge ble utbygd i 1970-årene, og kan sees som en videreføring av Riksteatrets 

oppgaver. Ideen kan føres tilbake til opprettelsen av Hålogaland Teaterselskap (1954), som arbeidet 

for et profesjonelt teater i Nord-Norge. Hålogaland Teater ble opprettet som landsdelsteater 1971. 

Senere har fulgt Teatret Vårt (1972), regionteater for Møre og Romsdal fylke, Telemark Teater (1975, 

fra 1991 Teater Ibsen), Sogn og Fjordane Teater (1977) med tilhold i Førde; Nordland Teater (1979) 

med tilhold i Mo i Rana; Haugesund Teater (1986); Hedmark Teater (1987), Hordaland Teater (1988) 

og Agder Teater (1991). 

Regionteatrene var underlagt Riksteatret de første tre årene, for så å bli organisert som selvstyrte 

fylkeskommunale aksjeselskaper. Etter omorganiseringen av finansieringen av offentlig støttede 

norske teatre i 1995, er finansieringen per i dag delt mellom staten (70 %) og fylkeskommunen(e) - 

(30 %). Denne ordningen omfatter også Trøndelag Teater, Rogaland Teater, Oslo Nye Teater og Carte 

Blanche i Bergen, som altså nå regnes som regionteatre. 

 

2. Formål med eierskapet 

Formålet med fylkeskommunens eierskap i Teater Ibsen AS, er å bidra til at innbyggerne i Vestfold får 

et allsidig og profesjonelt teatertilbud.  

Fylkeskommunen har en definert oppgave om å være en utviklingsaktør. Strategisk kultur- og 
idrettsplan er det viktigste planverktøyet Vestfold fylkeskommune har for å utvikle kulturlivet i fylket. 
Planen peker ut kursen for de viktigste satsningene innenfor kulturfeltet i planperioden. 
 
I Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 uttrykkes tydelige ambisjoner på kulturens 
vegne. Planens visjon og målsetting er at kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i 
Vestfold. Vestfold skal være et foregangsfylke som modig og profesjonelt viser vei i kulturutviklingen. 
En viktig del av dette arbeidet, er å jobbe for å gi alle innbyggere i Vestfold mulighet til å oppleve og 
berøres av kunst og kulturuttrykk.  
 
Fylkeskommunen er en betydelig eier i flere av regionens kulturinstitusjoner, herunder Teater Ibsen. 
Et aktivt eierskap og samarbeid med disse institusjonene vil medvirke til at planens ambisjoner kan 
realiseres, gjennom at Vestfolds innbyggere blant annet får tilgang på profesjonelle teater- og 
scenekunstopplevelser.  
 
 
 



3. Selskapets kjernevirksomhet 
 
Teater Ibsens kjernevirksomhet er definert i selskapets vedtekter, §1: 
 
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. 
 

4. Eierstyringsprinsipper 

Vestfold fylkeskommune har vedtatte eierstyringsprinsipper som legges til grunn i oppfølging av alle 

fylkeskommunens eierskap, vedtatt av fylkestinget 15.09.2016 i sak 63/16. Disse er følgende:  

1. Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære 
fylkesorganisasjonen. 

2. Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko og 
finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold, behov for 
innovasjon og nytenkning og behovet for andre aktører og/eller eiere. De ulike hensyn bør 
drøftes og vektes opp mot hverandre. 

3. Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de fristilte 
enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i eierorganene. 

4. Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de rammene eierne 
setter for virksomheten. 

5. Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke representere 
en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter. 

6. Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet med 
selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre 
selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i vedtekter 
eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal skje ved en valgkomite. Valgkomiteens 
medlemmer bør ikke være representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og 
saksbehandlere for eierorganene i fristilte enheter der fylkeskommunen er hel- eller deleier. 

7. Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for 
eierorganene bør ikke sitte som styret i fristilte enheter der fylkeskommunen er hel- eller 
deleier. 

8. På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den politiske 
styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for tjenesteleveransen. 

 
I tillegg skal alle folkevalgte, ansatte og styremedlemmer registrere sine verv i KS styrevervregister. 
 
 
5. Forventinger til selskapet 

Som eier i Teater Ibsen AS, forventer Vestfold fylkeskommune at: 

1. Teater Ibsen har et kontinuerlig fokus på å sikre realisering av rollen som et aktivt 

regionteater for både Telemark og Vestfold. I dette ligger det en forventning om at alle 

forestillinger i utgangspunktet turnerer også ved teaterets faste spillesteder i Vestfold  

2. Teater Ibsen bidrar aktivt i arbeidet med å utvikle produksjonssenteret for profesjonell 

scenekunst for barn og unge på Papirhuset Teater i Tønsberg, i henhold til samarbeidsavtalen 

inngått i 2014 mellom Teater Ibsen AS og Papirhuset (vedlegg)  

3. Teater Ibsen tilstreber å involvere og engasjere regional kompetanse når det er mulig 

 



6. Finansiering 

Teater Ibsen AS er et offentlig eid teater, med tre likeverdige eiere med likelydende aksjeandeler på 

33,3 prosent: Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, og Skien kommune. 

Aksjekapitalen er på kr. 105 000, fordelt på seks aksjer a kr. 17 500.  

Teateret er offentlig finansiert, med et årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet og hver av de tre 

eierne. Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige 

driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent fra staten, og 30 

prosent fra regionen. For 2017 utgjorde årlig statstilskudd tildelt fra Kulturdepartementet (70 

prosent.) kr. 26 250 000, mens hver av eiernes andel (30 prosent), utgjorde kr. 3 750 000. 

Teateret har i tillegg egne billettinntekter, som utgjorde kr. 3 600 000 i 2015, samt enkelte andre 

tilskudd og inntekter av mindre størrelsesorden.  

 

6. Eierstyring og informasjonsflyt 

Generalforsamling 

Aksjonærenes eierstyring skal kun utøves gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste 

myndighet. Generalforsamlingen skal utøve eierskapet i tråd med gjeldene vedtekter for selskapet. 

Eiermøter 

Selskapet og aksjonærene kan ta initiativ til å innkalle samtlige aksjonærer til eiermøter dersom det 

er behov for en uformell drøfting av en aktuell sak, eller for å informere eierne om drift, utvikling 

eller status i aktuelle saker. Eiermøtet har ikke beslutningsmyndighet. Per 2017 er eierne og 

selskapet enige om det skal avholdes minimum to årlige eiermøter, henholdsvis høst/vår.  

Kontaktmøter 

Fylkesrådmannen skal avholde jevnlige kontaktmøter med ledelsen ved Teater Ibsen v/direktør. 

Disse kontaktmøtene skal sikre en tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom partene.  

Informasjonsflyt 

Det forventes at Teater Ibsen AS informerer eierne løpende om vesentlig avvik - i forhold til 

gjeldende strategier – herunder styrets strategiplan, styringsdokumenter og lover og regler, som 

gjelder for selskapet. 

Det er ønskelig at Teater Ibsen AS, minimum på årlig basis holder Vestfold fylkeskommune orientert 

om status i arbeidet med etableringen av produksjonssenteret for profesjonell scenekunst for barn 

og unge på Papirhuset Teater i Tønsberg. 

Eierne skal holdes løpende orientert om styrets arbeid, gjennom oversendelse av styremøtereferat 

og evt. andre dokumenter som utarbeides av selskapet. 

Informasjon om fylkeskommunens eierskap 

Oppdatert informasjon som gjelder Vestfold fylkeskommunes eierskap i Teater Ibsen AS, finnes på 

fylkeskommunens hjemmeside – under siden «Eierskap i selskaper og stiftelser»: 

https://vfk.no/Politikk-og-partnerskap/eierskap_i_selskaper_og_stiftelser/   

 

8. Evaluering 

Eierstrategien skal evalueres hvert 4. år, ved slutten av gjeldende valgperiode – neste gang i 2019. 

https://vfk.no/Politikk-og-partnerskap/eierskap_i_selskaper_og_stiftelser/

