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AKSJONÆRAVTALE 
inngått med virkning fra 19.oktober 2005 mellom 

Buskerud fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune vedrørende 

Vestviken Kollektivtrafikk AS 
 

 

1. Bakgrunn og formål 

Buskerud fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune  

( heretter benevnt Partene ) ønsker å samordne sine kjøp av kollektiv transporttjenester 

og offentlig betalte transporter for å gi innbyggerne i regionen et bedre kollektivtilbud 

og bedre offentlige transporttjenester.  

Denne avtale er inngått i forbindelse med at Partene sammen eier aksjene i Vestviken 

Kollektivtrafikk AS, organisasjonsnummer 988 462 519 (heretter benevnt Selskapet).  

 

2. Etablering – Selskapets kapital 

Selskapet er etablert med en foreløpig aksjekapital. 

Partene forutsetter at egenkapitalen skal utvides slik at den står i et rimelig forhold til 

omfanget og risikoen ved selskapets fremtidige virksomhet og at dette skal skje ikke 

senere enn 31.01.2006. 

 

3. Partenes ansvar og gjensidige forpliktelser 

Gjennom denne avtalen forplikter Partene seg til å arbeide aktivt for å utvikle et 

fellesskap basert på høy kvalitet, kompetanse, integritet og etiske verdier. 

 

4. Avgjørelse i viktige saker 

Styringen av Selskapet skal skje i henhold til selskapets vedtekter og den til enhver tid 

gjeldende aksjelovgivning.  

Det er enighet om at saker av særlig viktighet bør drøftes mellom partene før behandling 

i Selskapets organer. 

 

5. Tillitsverv – Styresammensetning 

Partene skal ha rett til like mange representanter med personlige vararepresentanter i 

styret.  

I perioden fram til selskapet er operativt som bestillerenhet for Regionsamarbeidet 

består styret av tre medlemmer, en fra hver av eierne. 

Det permanente styret skal ha følgende sammensetning:  

To styremedlemmer og to personlige varamedlemmer fra hver av fylkeskommunene og 

etter forslag fra den enkelte fylkeskommune. 

Ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte.  

 

6. Administrasjon og bemanning 

Selskapets styre tilsetter daglig leder og sørger for forsvarlig organisering av selskapet.  

Ansatte i Telemark og Buskerud fylkeskommune stilles i prøveperioden for 

regionsamarbeids-forsøket til Selskapets disposisjon i henhold til regionrådets vedtak i 

sak 35/05. Det skal inngås avtaler mellom den enkelte ansatte i Telemark og Buskerud 

fylkeskommuner og Selskapet om organisasjonsmessig innplassering, oppgaver og 

ansvarsforhold i Selskapet. I prøveperioden skal det videre legges til rette for at ressurs-

personer ansatt i Telemark og Buskerud fylkeskommune, og som er stillet til Selskapets 

disposisjon, kan inngå avtale om fast tilsetting i Selskapet om de selv ønsker dette. Når 

det foreligger en avklaring om eventuell videreføring av felles bestillerenhet etter 
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forsøksperioden skal Telemark og Buskerud fylkeskommune i samarbeid med tillits-

valgte og Selskapet avklare det videre forløp samt hvilke valg de ansatte kan bli stilt 

overfor. 

Ansatte i Vestfold Kollektivtrafikk AS er forutsatt overført til det nye selskapet. 

Selskapet skal inngå avtaler med de ansatte i Vestfold Kollektivtrafikk AS om vilkår, 

organisasjons-messig innplassering, oppgaver og ansvarsforhold i Selskapet. 

 

7. Økonomi 

Selskapet er ikke opprettet med sikte på å oppnå økonomisk overskudd til eierne og 

Selskapet skal ikke gi økonomisk utbytte til eierne. 

Selskapets styre og administrasjon skal sørge for en mest mulig effektiv forvaltning av 

de midler Selskapet disponerer og på best mulig måte ivareta Selskapets formål. 

Selskapet skal overta alle aktuelle kontrakter som i dag eksisterer med transportører og 

andre leverandører i de tre fylkene. Disse kontraktene er basert på til dels ulike prinsip-

per, har forskjellig varighet og risikoprofil og kan derfor innebære ulike økonomiske 

forpliktelser for Selskapet. Partene i denne avtalen har ansvaret for å finansiere de av-

taler som transporteres fra den enkelte fylkeskommune og Vestfold Kollektivtrafikk AS 

til Selskapet. Finansieringen fastsettes i en leveranseavtale som avtales for hvert 

budsjettår mellom Regionrådet og Selskapet. 

 

8. Selskapets forhold til Partene 

Selskapet skal yte tjenester til Partene i form av kjøp av kollektivtransporttjenester og 

samordning av offentlig betalte transporter. 

Selskapet skal tilføres tilskudd til driften i henhold til  

 Rammeavtale mellom regionrådet og Selskapet 

 Leveranseavtale mellom regionrådet og Selskapet 

Partene og Selskapet forplikter seg til å overholde de avtaler som inngås mellom 

Selskapet og Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold. 

 

9. Utvidelse av samarbeidet – samarbeid med andre 

Andre fylkeskommuner kan knyttes opp til samarbeidet ved at ny deltager går inn som 

aksjonær i Selskapet basert på den verdi Selskapets styre bestemmer. 

Nye aksjonærer skal tiltre denne avtalen. 

Selskapet kan inngå avtaler om samarbeid og tjenesteleveranse og -produksjon med 

andre fylkeskommuner. Tilsvarende kan det inngås avtaler med kommuner og andre 

selskaper og organisasjoner. Av strategiske, forretningsmessige eller 

kompetansemessige hensyn kan samarbeidsprosjekter og spesielle fagområder skilles ut 

som egne resultatområder eller i egne selskap hel- eller deleiet av Selskapet.   

 

10. Endring av denne avtalen 

Denne avtalen kan bare endres ved enstemmighet blant partene. Partene er dog 

innforstått med at det kan være nødvendig og hensiktsmessig å endre avtalen over tid. 

Partene er innforstått med at denne avtalen bygger på gjensidig tillit og samarbeid og vil 

prøve å løse alle spørsmål som oppstår i minnelig overenskomst og ved felles drøftinger. 
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11. Tvister 

Dersom det er motstrid mellom denne avtalen og selskapets vedtekter, skal nærværende 

avtale gå foran. 

Tvist om denne avtales forståelse eller praktisering skal i mangel av minnelig ordning 

avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter Tvistemålslovens regler. Voldgifts-

nemnda skal bestå av en representant fra hver av aksjonærene. Voldgiftsnemda ledes av 

en formann oppnevnt av justitiarius ved Tønsberg tingrett.  

 

12. Oppsigelse 

Denne avtalen kan sies opp med ett års varsel, dog tidligst per 01. januar 2008.  

 

13. Ikrafttreden 

Denne avtale trer i kraft straks den er underskrevet av partene. 

Denne avtalen er utstedt i ett originalt eksemplar til hver av partene. 

 

 

 

 

Drammen/Skien/Tønsberg,  19. oktober 2005 

 

 

 

 

________________________ 

Nils Petter Undebakke 

fung. fylkesordfører 

Buskerud fylkeskommune 

________________________ 

Gunn Marit Helgesen 

fylkesordfører 

Telemark fylkeskommune 

________________________ 

Svein Kr. Waale 

fung. fylkesordfører 

Vestfold fylkeskommune 

 


