
 

 

Kontrollutvalget i Vestfold 

fylkeskommune 

Dato:  01.09.2016 09:00 

Sted: Vestfoldarkivet, Hinderveien 10, 3223 Sandefjord  

Notat: 

Kontrollutvalget vil få omvisning og orientering om Vestfoldarkivet og samlingsforvaltningen fra 

kl. 09.00. Etter dette vil det bli avholdt ordinært kontrollutvalgsmøte i Vestfoldarkivets lokaler. 

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt.  

på e-post gaute@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 
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For leder i Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo 

 

Gaute Hesjedal 

Rådgiver 
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Arkivsak-dok. 15/00043-58 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 01.09.2016 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.06.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 02.06.16 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 02.06.16 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 02.06.2016 kl. 09:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom Representasjon 
Arkivsak: 15/00043 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise 

Andersen (Frp) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ulf Lund Halvorsen (MDG) 

  
Forfall:  Øyvind Bakke Reier (Ap) 
  
  
Andre: Egil Johansen, fylkesrådmann VFK, sak 18, 19, 20, 26 

Lisbeth Eek Svensson, stabssjef VFK, sak 18, 19, 20, 26 
Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef VFK, sak 18, 19, 20, 26 
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: Heidi Ørnlo, kontrollutvalgsleder 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
Møtet ble satt kl. 09.00. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

18/16 
15/00043-
47 

Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.16 3 

19/16 16/00063-3 
Oppfølging av sak om utvidelse og oppgradering av 
fylkeshuset 

3 

20/16 16/00070-1 Oppfølging av rapport om offentlige anskaffelser 4 

21/16 15/00156-3 Oppfølging av rapport Vedlikehold av fylkesveier 4 

22/16 15/00157-6 
Oppfølging av eierskapskontroll Telemark og Vestfold 
Regionteater AS - Teater Ibsen 

5 
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23/16 16/00071-1 Overordnet analyse for selskapskontroll VFK 6 

24/16 16/00102-1 
Bestilling av prosjektplan for nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

8 

25/16 
15/00141-
20 

Virksomhetsbesøk VFK 9 

26/16 
15/00141-
23 

Eventuelt VFK 02.06.16 10 
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Saker til behandling 

18/16 Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 18/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.04.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.04.16 godkjennes. 
 
 
 
 

19/16 Oppfølging av sak om utvidelse og oppgradering av 
fylkeshuset 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 19/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Fylkesrådmannen, stabssjef og eiendomssjef redegjorde for saken og den 
oppfølgingen som er gjort fra administrasjonens side.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
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20/16 Oppfølging av rapport om offentlige anskaffelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 20/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens tilbakemelding om hvordan rapport om offentlige anskaffelser er 
fulgt opp tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Fylkesrådmannen informerte utvalget i saken og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
  
 

Vedtak  
Administrasjonens tilbakemelding om hvordan rapport om offentlige anskaffelser er 
fulgt opp tas til orientering. 
 
 
 

21/16 Oppfølging av rapport Vedlikehold av fylkesveier 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 21/16 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten 26.11.15 og har registeret at den ikke er forelagt 
fylkestinget for behandling. Utvalget ber derfor om at dette blir gjort så snart som 
mulig.  
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte kort om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. 
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22/16 Oppfølging av eierskapskontroll Telemark og Vestfold 
Regionteater AS - Teater Ibsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 22/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fylkesrådmannens tilbakemelding om hvordan eierskapskontrollen fulgt opp tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget gjennomgikk administrasjonens tilbakemelding og diskuterte saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Kontrollutvalget registrerer at oppfølgingen av eierskapskontrollen ikke er avsluttet og 
ber om å få skriftlig tilbakemelding når dette er avsluttet fra administrasjonens side. 
 
På et overordnet er nivå er kontrollutvalget opptatt av at fylkeskommunen er 
transparent i forhold til sine eierskap og engasjement. Utvalget anbefaler på det 
sterkeste at Vestfold fylkeskommune legger inn i sin eierskapsmelding en anbefaling 
om at styremedlemmer registrerer seg i styrevervregisteret.  
 
Saken oversendes fylkestinget til orientering. 
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23/16 Overordnet analyse for selskapskontroll VFK 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 23/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Overordnet analyse for selskapskontroll tas til orientering. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019: 
 

Tema  Generell/selskap  Kontrollform  

Føringer for eierskap og 

opplæring av 

eierrepresentanter  

Generell  Eierskapskontroll  

Styresammensetning, 

styreevaluering og valg  

Bør rettes mot alle 

selskap med delt eierskap, 

der fylkeskommunen har 

en viss eierandel.  

Eierskapskontroll  

Samordning av føringer for 

eierskap  

Generell. Her kan en også 

gjennomføre 

stikkprøvekontroll av 

enkelte selskap.  

Eierskapskontroll - bør gjøres 

felles med andre 

kommuner/fylkeskommuner 

der det er aktuelt.  

Selskapskontroll  Sandefjord Lufthavn Torp 

AS4  

Forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vestfoldmuseene IKS  Forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vegfinans AS, (vurdere å 

se på datterselskapene 

Tønsberg hovedvegfinans 

AS og Vegfinans E-18 

Vestfold AS)  

Forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll - kan 

vurderes å gjøres felles med 

andre fylkeskommuner  

Selskapskontroll  Tannhelsetjenestens 

Kompetansesenter Sør IKS  

Forvaltnings-revisjon / 

eierskapskontroll - bør gjøres 

felles med andre 

fylkeskommuner  

 
Forslaget oversendes fylkestinget for videre behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om selskapskontroll og gjennomgikk overordet analyse for 
selskapskontroll. Kontrollutvalget drøftet saken og forslag til plan for selskapskontroll. 
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Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Overordnet analyse for selskapskontroll tas til orientering. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019: 
 

Tema  Generell/selskap  Kontrollform  

Føringer for eierskap og 

opplæring av 

eierrepresentanter  

Generell  Eierskapskontroll  

Styresammensetning, 

styreevaluering og valg  

Bør rettes mot alle 

selskap med delt eierskap, 

der fylkeskommunen har 

en viss eierandel.  

Eierskapskontroll  

Samordning av føringer for 

eierskap  

Generell. Her kan en også 

gjennomføre 

stikkprøvekontroll av 

enkelte selskap.  

Eierskapskontroll - bør gjøres 

felles med andre 

kommuner/fylkeskommuner 

der det er aktuelt.  

Selskapskontroll  Sandefjord Lufthavn Torp 

AS* 

Forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vestfoldmuseene IKS  Forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vegfinans AS, (vurdere å 

se på datterselskapene 

Tønsberg hovedvegfinans 

AS og Vegfinans E-18 

Vestfold AS)  

Forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll - kan 

vurderes å gjøres felles med 

andre fylkeskommuner  

Selskapskontroll  Tannhelsetjenestens 

Kompetansesenter Sør IKS  

Forvaltnings-revisjon / 

eierskapskontroll - bør gjøres 

felles med andre 

fylkeskommuner  

* Med forbehold om samtykke til innsyn fra eierne 

 
Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen dersom det er forhold som tilsier at det 
er relevant. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kontroller som gjennomføres i selskaper 
organisert som vertskommunesamarbeid. 
 
Forslaget oversendes fylkestinget for videre behandling. 
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24/16 Bestilling av prosjektplan for nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 24/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet  
«_____________». Planen sendes sekretariatet innen 15. august 2016 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.september 2016.  
Kostnaden dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Bestilling av prosjektplan forutsetter at fylkestinget vedtar foreslått plan for 
forvaltningsrevisjon i møte 16. juni. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert. Kontrollutvalget gav innspill til revisor. 
 
Votering 
 
 

Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og oppfølging». 
Planen sendes sekretariatet innen 15. august 2016 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøte 1.september 2016.  
 
Kostnaden dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Bestilling av prosjektplan forutsetter at fylkestinget vedtar foreslått plan for 
forvaltningsrevisjon i møte 16. juni. 
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25/16 Virksomhetsbesøk VFK 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 25/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk og vil i denne om gang 
planlegge følgende besøk: 
 
1. Vestfoldmuseene – arkiv  
2. Sams vegadministrasjon 
 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å planlegge besøkene på vegne 
av utvalget. Vestfoldmuseene forespørres for mulig besøk 1. september. 
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26/16 Eventuelt VFK 02.06.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 26/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder hadde spilt inn to spørsmål til fylkesrådmannen i forkant av 
møtet: 
  

1. Hva er status for utbygging Re vgs. med tanke entreprenør som har gått 
konkurs? 

Fylkesrådmannen, stabssjef og eiendomssjef orienterte utvalget om 
situasjonen i forbindelse med at entreprenøren som skal bygge ut Re vgs. har 
gått konkurs. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart. Fylkesrådmannen 
vil komme tilbake til utvalget med mer konkret informasjon om økonomiske 
vurderinger av tilbydere ved store anskaffelser. Tidspunkt for tilbakemelding vil 
bli nærmere avklart med sekretariatet. 
 

2. Hvordan sikre gode kommunikasjonslinjer og saksflyt mellom 
fylkesadministrasjon og kontrollutvalg? 

 
Spørsmålet ble diskutert og stabssjefen informerte om at det arbeides med en 
rutine for saksbehandling av saker fra kontrollutvalget. Fylkesadministrasjonen 
vil jobbe videre for å sikre god dialog og saksflyt. 
 

 
Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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Møtet ble hevet kl. 12.10. 
 
Neste møte er 1. september. 
 
 
 
Revetal 02.16.16 
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo, 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00102-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 01.09.2016 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTSTYRING, 
PROSJEKTKOMPETANSE HERUNDER INNGÅELSE AV AVTALER 
OG OPPFØLGING 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon «Prosjektstyring, prosjektkompetanse 
herunder inngåelse av avtaler og oppfølging» i tråd med fremlagte prosjektplan datert 
15.08.16.  
 
Ferdig rapport med rådmannens uttalelse sendes VIKS i tråd med milepælsplan -
15.12.16. Rapporten legges fram for behandling i kontrollutvalget i første møte i 
2017.  
 
I samsvar med vedtak i FT 21/14 skal rapporten inneholde oversikt over ressursbruk 
og revisorenes kompetanse.  
 
Kontrollutvalget vurderer at VKR innehar nødvendig kompetanse til å utføre 
forvaltningsrevisjonen. 
 
Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon datert 15.08.16 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i møte 02.06.16 bestilt en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt 
med tema «Prosjektstyring, prosjektkompetanse herunder inngåelse av avtaler og 
oppfølging». 
 
Formålet med prosjektet vil være å undersøke om byggeprosjekter i Vestfold 
fylkeskommune blir planlagt, organisert og styrt i tråd med regler, politiske vedtak og 
anerkjente prinsipper for prosjektstyring, herunder gjennomgang av de utvalget 
byggeprosjektene for vurdering mot rutiner og beste praksis. Revisor vil undersøke 
fylkeskommunens prosjektstyring, prosjektkompetanse og oppfølging av avtaler. 
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Det er utledet to hovedproblemstillinger med underpunkter: 
1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune tilfredsstillende rutiner for styring av 

byggeprosjekter, fra etablering av prosjekt til overføring drift? 
 

 Er fylkeskommunens egne rutiner for styring av byggeprosjekter i 
henhold til beste praksis for prosjektstyring? 

 Hvordan sikres tilstrekkelig grunnlag for fylkestingets vedtak? 

 Har fylkeskommunen effektive og relevante rutiner for kontroll med 
kostnader og regnskapsrapportering i byggeprosjekter? 

 
2. I hvilken grad er utvalgte byggeprosjekter gjennomført i henhold til politiske 

vedtak, god praksis for prosjektstyring og fylkeskommunens egne rutiner? 
 

 Er det avvik mellom fastsatte rutiner og faktisk gjennomføring av de 
utvalgte byggeprosjektene, samt avvik mot beste praksis for 
prosjektstyring? 

 Er det avvik eller svakheter i gjennomføringen sett opp mot politiske 
vedtak, og ved rapportering til fylkestinget? 

 
Revisor foreslår følgende tre byggeprosjekter for gjennomgang: 

 Ny Færder videregående skole (hovedkontrakt) 

 Sandefjord videregående skole – erstatningsbygg 

 Fylkeshuset oppgradering/utvidelse 
 
 
Prosjektet er planlagt gjennomført innen en tidsramme på ca. 400 timer. Ferdig 
rapport forventes levert til sekretariatet 15. desember 2016. 









Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 02.06.2016

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. 01.08.2016

Planlegging/Prosjektplan: 20

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 15.08.2016
 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 01.09.2016

Gjennomføring: 270

* oppstartsbrev sendes fylkesrådmann Uke 36
* oppstartsmøte med fylkesrådmann Uke 36/37
* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet

* lage intervjuguider

* gjennomføre og dok intervjuene

* verifisere intervjuene

* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer

* Innhente prosjektdokumentasjon
* gjennomgang/analyse av 

data/prosjektdokumentasjon 

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 100

* skrive utkast foreløpig rapport 24.11.2016
* kvalitetssikring

* utkast foreløpig rapport oversendes 

fylkesrådmann for kommentarer/uttalelse
01.12.2016

* avslutningsmøte med fylkesrådm./adm.
5./6. 

el.7.12.2016
* redigering endelig rapport Uke 49
* rapport til høring 08.12.2016
* endelig rapp. oversendes til fylkesrådm. og 

VIKS
15.12.2016

* presentasjon i kontrollutvalget

* behandling fylkestinget

Evaluering av prosjektet/ organisering av 

dokumentasjon (perm) 10
Uke 51

Sum ressurser 400

Milepælsplan for prosjektet:                                                  

Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune
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Arkivsak-dok. 16/00114-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
  
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 01.09.2016 
 
 
 

   
 
 

BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for en eierskapskontroll innen temaet 
«Føring for eierskap og opplæring av eierrepresentanter».  Planen leveres 
sekretariatet innen 1. oktober slik at denne kan behandles i møte 20. oktober.  
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for selskapskontroll 2016 - 2019. 

 
 
 
Saksframstilling: 
I tråd med Kommuneloven §77 nr. 5 og Kontrollutvalgsforskriften §13 skal 
kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m. Selskapskontroll kan gjennomføres som eierskapskontroll 
eller forvaltningsrevisjon.  
 
Eierskapskontrollen fokuserer på hvordan fylkeskommunen utøver eierstyring. Det 
betyr kontroll med om den som utøver fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i 
samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontroll er obligatorisk. 
 
Forvaltningsrevisjon i et selskap er valgfritt, men kan aktualiseres som følge av funn i 
en eierskapskontroll. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger. 
 
Kontrollutvalget har i sak 23/16 vedtatt følgende plan for selskapskontroll. 
Planen har 16.06.16 vært til behandling i fylkestinget som sluttet seg til 
kontrollutvalgets forslag: 
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Tema  Generell/selskap  Kontrollform  

Føringer for eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter  

Generell  Eierskapskontroll  

Styresammensetning, 
styreevaluering og valg  

Bør rettes mot alle 
selskap med delt eierskap, 
der fylkeskommunen har 
en viss eierandel.  

Eierskapskontroll  

Samordning av føringer for 
eierskap  

Generell. Her kan en også 
gjennomføre 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap.  

Eierskapskontroll - bør gjøres 
felles med andre 
kommuner/fylkeskommuner 
der det er aktuelt.  

Selskapskontroll  Sandefjord Lufthavn Torp 
AS4  

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vestfoldmuseene IKS  Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vegfinans AS, (vurdere å 
se på datterselskapene 
Tønsberg hovedvegfinans 
AS og Vegfinans E-18 
Vestfold AS)  

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll - kan 
vurderes å gjøres felles med 
andre fylkeskommuner  

Selskapskontroll  Tannhelsetjenestens 
Kompetansesenter Sør IKS  

Forvaltnings-revisjon / 
eierskapskontroll - bør gjøres 
felles med andre 
fylkeskommuner  

 
 
Kontrollutvalget har tidligere gjennomført følgende selskapskontroller: 
 

 Eierskapskontroll Teater Ibsen AS – 2015 

 Eierskapskontroll Larvik Arena IKS – 2015 

 Forvaltningsrevisjon Vestviken Kollektivtrafikk AS – 2014 

 Eierskapskontroll Vestfold Festspillene AS – 2014 

 Eierskapskontroll Tønsberg HVF AS – 2013 

 Eierskapskontroll E18 Vestfold AS – 2011 

 Eierskapskontroll Vestviken Kollektivtrafikk AS – 2007 
  



 

 
 

Overordnet analyse og forslag til plan 
for selskapskontroll  

 
Vestfold fylkeskommune 2016-19 
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Om Vestfold kommunerevisjon  
 
Vestfold Kommunerevisjon eies av Vestfold fylkeskommune og kommunene Horten, 
Holmestrand, Re og Hof.  I tillegg til regnskaps- og forvaltningsrevisjon for nevnte 
kommuner, gjennomføres også regnskapsrevisjon av regnskaper knyttet til andre 
offentlige organer. 
 
Vestfold kommunerevisjon har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig og økonomisk utdanning, og har god kompetanse 
innen offentlig forvaltning.  
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.vestfoldkommunerevisjon.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Fylkestinget står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform fylkestinget 

velger, har avgjørende betydning for fylkestingets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. En evaluering av 

offentleglova1 viser at kunnskapen om lova i selvstendige offentlige rettssubjekt er lav. 

Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, selv om de forvalter til dels 

svært store offentlige verdier, får få innsynskrav. Mange mener at ressursbruken på å 

etablere rutiner, system og kompetanse i organisasjonen er urimelig i forhold til det 

lave tallet på innsynskrav som de får.  

 

NIBR har undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt 

styring over den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De 

fleste som ble spurt i undersøkelsen, mener at fylkestinget ikke får nok informasjon og 

ikke er godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige.  

 

Dette gir utfordringer når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og 

kontroll med virksomheten.  

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i 

selskaper m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring 

av selskapskontroll. Planen skal vedtas av fylkestinget, senest innen utgangen av året 

etter at fylkestinget er konstituert.  

 

                                                      
1
 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag frå Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 
2
 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har bedt Vestfold kommunerevisjon om å 

utarbeide analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle 

tema for selskapskontroll i Vestfold fylkeskommune som er basert på en vurdering av 

risiko og vesentlighet.  

 

Fylkeskommunens eierskap i Vestfold kommunerevisjon framgår av oversikten i 

vedlegget.  

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene.  

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak.  
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1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan fylkeskommunen ivaretar sitt eierskap 

i selskap – forholdet mellom fylkestinget og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 

 

 
 

En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot fylkeskommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om fylkeskommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og 

om disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøkes det om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan kontrolleres gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens virksomhet. De 

fleste tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

                                                      
3
 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Fylkestinget skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til rådighet 

for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at fylkestinget gir 

kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 
I mars 2016 ble NOU-en Ny kommunelov lagt frem, hvor det foreslås å klargjøre 

grensegangen mellom hva som kan utføres av kontrollutvalgssekretariatet og hva som 

må betraktes som revisjon. Med dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som 

revisjon, noe som medfører at oppgaven ikke lenger skal kunne utføres av 

kontrollutvalgssekretariatet. Det tas høyde for at ny lov skal være på plass før neste 

kommune- og fylkestingsvalg.  

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og fylkeskommunens revisors 

innsynsrett i selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, 

interkommunalt samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og 

aksjeselskaper med kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 
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fylkestinget. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til fylkestinget for behandling.   

 

2 Eierskap i Vestfold fylkeskommune   
 

2.1 Eierskapsmelding 
I 2007 vedtok fylkestinget (FT) å igangsette et arbeid med å utforme rammer for 

utøvelse av eierskap. Arbeidet ble organisert gjennom prosjektet ”Eierskap i et 

utviklingsperspektiv”, ref. FT-sak 12/08. Formålet med arbeidet var å legge grunnlag 

for at Vestfold fylkeskommune skulle opptre aktivt og forutsigbart som eier, og føre en 

bevisst og åpen eierskapspolitikk. 

 

I tillegg til rammene for utøvelse av eierskap, som fremkommer av eierskapsmeldingen 

nevnt over, etablerte Vestfold fylkeskommune i 2008 en rutine/praksis for 

administrativ oppfølging og evaluering av sine eierinteresser som fremgår av 

fylkesutvalgssak 77/08. 

 

I følge rutinen skal det hvert år arrangeres et politisk verksted hvor en drøfter 

overordnet eierstrategi for de enkelte selskapene. Fylkesrådmannen redegjør da om 

ulike forhold knyttet til de enkelte selskapene. Fylkesutvalget (FU) drøfter strategi for 

selskapene. 

 

Utgangspunktet for oppfølgingen i et politisk verksted er fylkestingets hensikt og 

intensjon med det enkelte selskap, samt å peke på eventuelle utviklingstrekk 

vedrørende selskapet. Fylkesutvalget mottar årlig et oppdatert notat om 

fylkeskommunens eierskap i forbindelse med det politiske ”verkstedet”. Revisor har 

registrert at Vestfold fylkeskommune har arrangert politisk verksted i 2012, 2013 og 

2014, men ikke gjennomført dette i 2015. Det ble i 2015 tatt en beslutning i samråd 

med fylkesrådmann/fylkesordfører om å avvente politisk verksted til neste år og nytt 

fylkesting/fylkesutvalg. Det er gitt opplysninger om at folkevalgtopplæringen, som 

skulle gjennomføres i 2015, gir en del kompetanseheving i forhold til selskaper, som 

politisk verksted var tenkt å inneholde.  

 

I tillegg utarbeides det saker til politisk behandling i fylkesutvalget om de enkelte 

selskap (AS, IKS), med sikte på forhold som skal tas opp på kommende ordinære 

generalforsamling/ representantskapsmøte. Disse sakene vil i hovedsak dreie seg om 

følgende: 
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- Valg av styremedlemmer 

- Informasjon om regnskap 

- Årsmelding 

- Endring av selskapets vedtekter 

- Eventuelt utdeling av utbytte 

- Endring av selskapets kapital 

- Endringer av styrehonorar 

 

Det fremmes også årlig en egen sak (årsmelding, regnskap, valg) for fylkesutvalget før 

generalforsamling.  

 

I følge opplysninger fra Vestfold fylkeskommune skal det arrangeres et politisk 

verksted 26. mai 2016, som er et åpent uformelt møte, hvor blant annet 

kompetansehevingstiltak på eiersiden vil være tema. Det vil ikke bli utarbeidet et notat 

om fylkeskommunens eierskap til det politiske verkstedet, da fylkeskommunen nå 

legger ut informasjon om hvert selskap på fylkeskommunens hjemmeside. På disse 

sidene skal blant annet stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler og politiske saker som 

omhandler selskapet legges ut. I følge Vestfold fylkeskommune er selskapshåndtering 

under stadig utvikling. Det er blant annet etablert en eierskapsgruppe som møtes 

jevnlig og fylkesrådmannen kan legge frem saker til fylkesutvalget ved behov.    

 

I følge Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, fremgår det 
at selskapene er underlagt lovgivning som setter grenser for eiers direkte styring, og 
også begrenser tilgangen til selskapsinterne dokumenter. Videre fremgår det at 
fylkesrådmannens ansvar i forhold til de folkevalgtes håndtering av eierskap er:  
 

 Sikre et holdbart kunnskapsgrunnlag og utrede aktuelle saksforhold på en 
forsvarlig måte  

 Rådgi og tilrettelegge for beslutninger knyttet til valg av selskapsform og 
modell ved opprettelse av nye selskaper  

 Sikre at eierinteressene utøves i samsvar med aktuell virksomhetslov, 
fylkestingets vedtak og forutsetninger  

 Sørge for rettidig behandling av saker som de respektive styrer har fremmet til 
behandling i eierorganene (generalforsamling eller representantskap)  

 Bidra til aktivt eierskap ved å fange opp og presentere for folkevalgt behandling 
saker vedrørende eierskapet som fylkeskommunen bør fremme selv, uavhengig 
av initiativ fra selskapets organer (endringer i eierstruktur, kjøp/salg av 
selskaper eller deler av disse, vedtektsendringer, forslag til eierstrategi, forslag 
til aksjonæravtale etc.)  

 Tilrettelegge for behandling av fylkeskommunens direkte forpliktelser gjennom 
eierskapet (berører IKS og FKF)  
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I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, innebærer aktiv eierstyring at 
fylkesrådmannen både tar ansvar for at de folkevalgte kan sikres et godt grunnlag for å 
behandle eiersaker som reises av andre (styret, andre eiere), og at fylkesrådmannen er 
så godt informert at det kan tas initiativ til å reise spørsmål overfor de folkevalgte som 
eventuelt kan kreve et ekstraordinært møte i eierorganet.  
 
For å sikre informasjonsflyten mellom selskapene og fylkesadministrasjonen er 
følgende hovedprinsipper lagt til grunn:  
 

• I tillegg til formell representant for fylkeskommunen bør ansvarlig 
saksbehandler delta på eiermøter, generalforsamling, representantskapsmøter 
og andre relevante arenaer der eierskap drøftes.  

• Det avtales årlige/halvårlige eiermøter med uformell diskusjon om enhetens 
overordnede strategi. Frekvens og innhold tilpasses det enkelte selskap.  

• Det avtales halvårlige/jevnlige dialogmøter mellom daglig leder i selskapet og 
ansvarlig saksbehandler, eventuelt også ansvarlig direktør  

 

2.2 Fylkeskommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra fylkeskommunens regnskap 2015, 

note 2 og 7. Informasjon om selskapene er hentet fra Proff.no, selskapsinformasjon 

utarbeidet av KS i 2015, fylkeskommunens hjemmeside samt Vestfold fylkeskommunes 

budsjett- og økonomiplan 2016-2019.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene fremgår av vedlegg til rapporten. 

 

2.3 Selskapskontroll 2012-2015 
 

For Vestfold fylkeskommune er følgende selskapskontroller gjennomført i perioden 

2012-2015:  

 

 2013 - Tønsberg hovedvegfinans AS 

             (eierskapskontroll)  

 2014 – Vestviken Kollektivtrafikk AS 

             (forvaltningsrevisjon) 

 2014 – Vestfold Festspillene AS 

             (eierskapskontroll) 

 2015 – Telemark og Vestfold   regionteater AS (eierskapskontroll) 

 2015 – Larvik Arena IKS                

             (eierskapskontroll) 
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Vestfold kommunerevisjon har gjennomført selskapskontrollene i Vestviken 

Kollektivtrafikk AS, Vestfold Festspillene AS og Telemark og Vestfold regionteater AS. 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat har gjennomført 

eierskapskontrollene i Tønsberg Hovedvegfinans AS og Larvik Arena IKS. Anbefalingene 

som fremgår av selskapskontrollene fremgår av vedlegg 3.   

 

3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
 

Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, 

fylkeskommunens eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1--8) 
KS anbefaler at kommuner og fylkeskommuner etablerer retningslinjer for utøvelsen 

av sitt eierskap. Vestfold fylkeskommune har vedtatt rammer for utøvelse av eierskap 

gjennom eierskapsmeldingen fra 2008 og oppfølging gjennom årlige politiske verksted. 

 

Styre - evaluering og valg (anbefaling 9-14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å undersøke hvordan fylkeskommunen som 

eier sikrer at selskaper har godt sammensatte og godt fungerende styrer.  

 

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Vestfold fylkeskommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre 

kommuner og fylkeskommuner. Det kan innebære at de forskjellige eierne gir hver 

sine føringer for eierskapsutøvelse, målsetninger og styring av selskapene, og 

føringene kan til dels være motstridende.  
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3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Vestfold fylkeskommune har eierinteresser i mange selskap, hvor det også er andre 
aktører på eiersiden. Det kan derfor være aktuelt for Vestfold fylkeskommune å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper sammen med andre eiere.  

 

Samfunnsansvar og etikk (anbefaling 15 - 19) 
I eierskapsmeldingen har Vestfold fylkeskommune stilt krav om at de fristilte enhetene 
skal, som fylkeskommunen for øvrig, vektlegge etikk og samfunnsansvar, herunder   

 Likestilling 

 Integrering 

 Moderasjon i lederIønninger 

 Miljø 

 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 Samfunnssikkerhet 

 Utvikling og kompetanseoppbygging 
 

Hensynet til etikk og samfunnsansvar skal være gjennomgående, uavhengig av 
virksomhetens art. 
 

Vi anbefaler at det kan gjøres en forvaltningsrevisjon i ett eller flere selskap for å 
undersøke om disse forventingene er formidlet og implementert i selskapet/ 
selskapene.  
 
Det kan også være aktuelt å undersøke om fylkeskommunen har gjort egne 
forventinger kjent for selskapene og om selskapene har fulgt de opp. Det kan også 
være aktuelt å undersøke om selskapene følger reglene om offentlig innsyn og 
offentlig støtte.  
 
Ovennevnte tema kan være aktuelt for flere selskaper.  
 

Offentlige anskaffelser/kontrakter og prosjektstyring 
Det kan være aktuelt å undersøke om selskaper følger regelverket om offentlige 
anskaffelser. Det kan også være aktuelt å vurdere hvorvidt selskaper har/har hatt en 
tilfredsstillende prosjektstyring.  
 
Sandefjord Lufthavn Torp AS, kan være et aktuelt selskap for forvaltningsrevisjon på 
disse områdene, da selskapet er inne i en periode med store investeringer. En 
forutsetning for denne forvaltningsrevisjon er at eierne gir samtykke til innsyn i 
selskapet.  
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Gjennomgang av virksomheten – måloppnåelse 
 
Generelt 
Det kan være aktuelt i en forvaltningsrevisjon å undersøke etterlevelse av 
fylkeskommunens mål og forutsetninger for selskapet. Dette temaet kan være aktuelt 
for flere selskaper.  
 
Vi foreslår at det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon i Vestfoldmuseene IKS, da 
fylkeskommunen har en høy eierandel i dette selskapet.  
 
Finansiering av offentlig vegnett 
Vestfold fylkeskommune er medeier i selskapet Vegfinans AS, hvor selskapets formål 
er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene å oppnå en mest mulig 
hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige 
bomvegprosjekter og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering 
av det offentlige vegnett. 
 
Det har blitt gjennomført en omorganisering av bompengeselskapene på Østlandet, og 
bompengeselskapene er nå datterselskap av Vegfinans AS. Omorganiseringen har 
derfor ført til at Vestfold fylkeskommune ikke er direkte eier i Vegfinans E-18 Vestfold 
AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale hvor 
forholdet mellom fylkeskommunen og de enkelte bompengeselskapene er regulert, 
det er fortsatt fylkeskommunen som skal oppnevne styremedlemmer til styret i E18 
Vestfold AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS. 
 
Vi foreslår at det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon innenfor Vegfinans AS 
med tilhørende datterselskap i Vestfold. 
 
Videregående opplæring - forvaltningssystem 
VIGO IKS eies av alle fylkeskommunene i landet i fellesskap og er lokalisert i Skien. 
Selskapets formål er blant annet å utvikle/ videreutvikle, eie og/eller drifte 
fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger. Etter 
forslag fra fylkesordfører i Telemark, har fylkesordførerkollegiet gått inn for å gjøre en 
felles forvaltningsrevisjon av anskaffelsen av Visma Flyt Skole og kontraktene som ble 
resultatet av anskaffelsen. Bakgrunnen for forslaget var uro både for framdrift og 
økonomi til prosjektet Visma Flyt Skole. Det er VIGO IKS som har gjort disse 
anskaffelsene og som er ansvarlig for prosjektet Visma Flyt Skole. Visma Flyt Skole er et 
nettbasert administrativt system for skolene. Det er tatt i bruk i grunnskolen i mange 
kommuner. Gjennom prosjektet Visma Flyt Skole skal det utvikles til å omfatte 
videregående opplæring og skal erstatte dagens løsning i fylkeskommunene. Det kan 
derfor være aktuelt med en forvaltningsrevisjon i VIGO IKS, der en undersøker 
anskaffelsen og prosjektet spesielt. Det er naturlig at Telemark som kontorfylke for 
VIGO IKS tar initiativet til en slik forvaltningsrevisjon.  
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Øvrige opplysninger 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtok i sak 14/16 å stille seg positiv til å 
være med på å dekke utgifter til forvaltningsrevisjon nr. 2 av NDLA – Nasjonal digital 
læringsarena - i tråd med forslaget fra kontrollutvalget i Hordaland og prosjektplanen 
fra Deloitte datert 04.03.16. Nasjonal digital læringsarena -  NDLA – er et 
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27, men ikke selvstendig 
rettssubjekt. Selskapet er derfor ikke med i oversikten over aktuelle selskaper for 
selskapskontroll i vedlegg 1.  
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4 Forslag til plan for selskapskontroll  
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Føringer for eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell  Eierskapskontroll 

Styresammensetning, 
styreevaluering og valg 

Bør rettes mot alle 
selskap med delt 
eierskap, der 
fylkeskommunen har 
en viss eierandel. 

Eierskapskontroll 
 

Samordning av føringer for 
eierskap 

Generell. Her kan en 
også gjennomføre 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap.  

Eierskapskontroll - bør 
gjøres felles med andre 
kommuner/fylkeskommune
r der det er aktuelt. 

 
Selskapskontroll  

Sandefjord Lufthavn 
Torp AS4 
 

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll 

Selskapskontroll Vestfoldmuseene IKS Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll 

Selskapskontroll Vegfinans AS, 
(vurdere å se på 
datterselskapene 
Tønsberg 
hovedvegfinans AS og 
Vegfinans E-18 
Vestfold AS) 

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll - kan 
vurderes å gjøres felles med 
andre fylkeskommuner 

Selskapskontroll Tannhelsetjenestens 
Kompetansesenter 
Sør IKS 

Forvaltnings-revisjon / 
eierskapskontroll  - bør 
gjøres felles med andre 
fylkeskommuner 

 
 

  

                                                      
4
 Med forbehold om samtykke til innsyn fra eierne  
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Vedlegg 
 

 Vedlegg 1 - Oversikt over Vestfold fylkeskommunes eierinteresser i selskaper 
per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 

 Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 

 Vedlegg 3 - Gjennomførte selskapskontroller 2012 - 2015 
 
 

 
 

                                                      
5
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Vedlegg 1 - Oversikt over Vestfold fylkeskommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse 
av selskapene 
Selskaper med innsynsrett iht. koml. § 80: 

Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Larvik Arena IKS 
 

50 % Egenkapital: kr - 444.263 
Egenkapitalandel: -13 % 
Sum driftsinntekter: kr 5.692.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 5.338 
 
Fra Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2015: 
Larvik Arena IKS har tidligere år hatt store underskudd. Larvik Arena IKS leverer for 2015 et 
positivt regnskapsresultat for andre år på rad. Fylkesrådmannen vurderer at selskapet har 
kontroll på driften og økonomien. Tapsavsetning knyttet til drift i Larvik Arena IKS er per 
31.12.2015 ansett som ikke påkrevet. Tidligere avsetning er derfor i 2015 reversert i sin helhet 
med en inntektsføring på 0,5 mill kroner. 
 
Formål med Larvik Arena AS er å ivareta utleie av Arena Larvik i et samarbeid med Thor 
Heyerdahl videregående skole som disponerer arenaen i skoletiden. 
 
Annet:  
VIKS gjennomførte eierskapskontroll av Larvik Arena AS i 2015, tema og anbefalinger, se 
vedlegg 3. 
 

Kontorkommune: 
Larvik 
 
Øvrige eiere: 
Larvik kommune 50% 

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter sør IKS 

20 % Egenkapital: kr 12.125.057 
Egenkapitalandel: 61 % 
Sum driftsinntekter: kr 15.770.088 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 1.820.567 
 
 
 

Kontorkommune: 
Arendal 
 
Øvrige eiere (alle med 20 
% eierandel) 
Buskerud fk,  
Telemark fk,  
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Formål:  

 Bidra til å heve kompetansen innen offentlig og privat tannhelsetjeneste i 
helseregionen gjennom rådgivning og kursvirksomhet.  

 Bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. 

 Drive desentralisert spesialistutdanning og etterutdanning. 

 Bidra til forskning og faglig utvikling i regionen. 

 Folkehelsearbeid. 

Annet:  
 
Fra Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019: 
Vestfold fylkeskommunes andel av driftstilskuddet til TKS for 2016 er 500 000 kroner.  
For at senteret skal kunne leve opp til det mandatet fylkene har gitt dem, er det nødvendig å 
ansette flere spesialister. I stillingsinstruksen(e) vil det ligge inne krav om kursvirksomhet, 
rådgivning, forskning og bidrag til desentralisert spesialistutdanning.  
 
TKS ansatte høsten 2012 en forskningskoordinator som skal sette i gang forskningsprosjekter i 
samarbeid med tannhelsesektorene i de 5 eierfylkene.  
 
”Synergieffekten” av tilskudd fra fylkeskommunene vil utløse midler fra staten til drift av 
senteret. Statens bidrag vil i stor grad knyttes til forskning og desentralisert utdanning. En vil i 
stor grad være avhengig av å komme i gang med denne typen virksomhet for å utløse et større 
økonomisk bidrag fra staten. 
 

Aust-Agder fk og  
Vest-Agder fk    

Vestfoldmuseene IKS 
 

36 % Egenkapital: kr 14.972.000 
Egenkapitalandel: 30,9 % 
Sum driftsinntekter: kr 80.301.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 2.988.854 
Likviditetsgraden 1: 1,11 

Kontorkommune: 
Sandefjord 
 
Larvik  16 
Sandefjord  16 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Gjeldsgraden: 2,24 
 
Formål:  
Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-,  naturhistorie- og 
museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst., 
natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et 
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. 
 

Tønsberg  16 
Horten  8,5 
Holmestrand 1,5 
Sande 1,5 
Svelvik 1,5 
Re              1,5 
Hof                      1,5 

VIGO IKS 5,3 % Regnskapstall for 2014 ikke tilgjengelig i offentlige kilder. 
 
2013-tall: 
Egenkapital: kr 11.193.883 
Egenkapitalandel: 70,7 % 
Sum driftsinntekter: kr 23.874.499 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 11.120.286 
 
Formål: Utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med 
deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo 
og alt som ellers 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 deltakerne på de 
systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 
 

Kontorkommune Skien 
 
Eies av fylkeskommunene i 
landet 

Gea Norvegica Geopark IKS 
 
 

34,4 % Egenkapital: kr 1.031.000 
Egenkapitalandel: 25,7 % 
Sum driftsinntekter: kr 3.997.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 448.000  
 

Kontorkommune: 
Porsgrunn 
 
Øvrige eiere: 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Formål:  
Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom 
geologiske prosesser og vår eksistens. 
 
Annet:  
 
Telemark kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll i 2014. Selskapet fikk anbefaling 

om registrering i styrevervregister, utarbeidelse av instruks til styret og daglig leder og at 

revisor og kontrollutvalg blir varslet om representantskapsmøter. Telemark fylkeskommunen 

fikk anbefaling knyttet til eierskapskapsmeldingen, både knyttet til innhold og at meldingen er 

forankret i selskapet, samt vurdere behov for eiermøter. 

 

Telemark FK 34,40 
Skien  9,63 
Larvik 7,80 
Porsgrunn  6,42 
Bamble  2,75 
Kragerø  2,29 
Nome 1,38 
Lardal  0,46 
Siljan  0,46 
 

Høyere yrkesfaglig 
utdanning IKS 

20,83 % Selskapet stiftet 8. desember 2015 
 
Formål: 
Selskapet skal være ansvarlig søker for NOKUT av et høyere yrkesfaglig bachelor- 
utdanningstilbud som utvikles av forprosjekt ”Yrkeshøyskolen Øst”.  
 
 

Øvrige eiere: 
Østfold fk 20,83 % 
Buskerud fk 20,83 % 
Telemark fk 20,83 % 
Oppland fk 8,33 % 
Akershus fk 8,33 % 

Vestfold Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat – 
VIKS (§ 27-selskap) 

8,33 % Egenkapital: kr 303.000 
Egenkapitalandel: 11,5 % 
Sum driftsinntekter: kr 2.860.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr - 250.000 
Gjeldsgraden: 7,7 
 
Formål:  
Utøve sekretariatfunksjon for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for 
andre kommuner/fylkeskommuner. 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Vestfold kommunerevisjon 
(§ 27-selskap) 

39,9 2015-tall: 
Egenkapital: kr – 3.502.962* 
Egenkapitalandel: -17 % 
Sum driftsinntekter: kr 7.966.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 150.864 
 
 
*Årsaken til negativ egenkapital er at selskapet har en bokført pensjonsforpliktelse på – 
4.591.960. Bokført disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk: kr 1.088.997 
 
Formål:  
Utføre de til enhver tid lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for 
deltakerkommunene/fylkeskommunen.  
 
Utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerkommunene/ fylkeskommunen. 
Vestfold kommunerevisjon kan utføre revisjonsoppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner 
og kommunale selskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkeregnskap, 
stiftelser etc. Selskapet har ikke erverv til formål. 
 

Kontorkommune: 
Horten 
 
Øvrige eiere: 
Horten k.              27,9  
Holmestrand k.  15,9 
Hof k.                      6,5 
Re k.                        9,8  
 

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Interoperabilitetstjenester 
AS 
 
 

2 % Eigenkapital: 3,286 mill kr 
Eigenkapitaldel: 15,4 %     
Sum driftsinntekter: kr 20.856.000   
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 808.000 
Totalrentabilitet: 4,2 % 
Gjeldsgrad: 5,5 

Kontorkommune Oslo 
 
Øvrige eiere: 
Ruter AS 42,89 % 
NSB AS    33,44 % 
Rogaland fk 3,67 % 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

 
Formål:  
Utvikle og drive systemer som samler inn, bearbeider og videredistribuerer data som benyttes 
i elektroniske støttesystemer innen kollektivtransporten, herunder elektronisk billettering, 
informasjonssystemer, datafangst, -bearbeiding og -distribusjon ol., samt tilhørende tjenester 
og virksomhet som står i sammenheng med dette. Produktene og tjenestene skal for det 
vesentlige selges til statlige og/eller fylkeskommunale aktører, eller selskaper direkte eller 
indirekte eiet av staten eller én eller flere fylkeskommuner. 
 

Østfold fk     2,44 % 
Møre og Romsdal fk 
2,22% 
Brakar AS 2,22 % 
Nordland fk 2,11 % 
Hedmark fk 1,67 % 
Oppland fk 1,67 % 
Telemark fk 1,56 % 
Troms fk 1,44 % 
Sogn og fjordane fk 1,0 % 
Austagder fk 1,0 % 
Finnmark fk 0,67 % 
 

Telemark og Vestfold 
Regionteater AS (Teater 
Ibsen) 

33,3 % Egenkapital: 4,448 mill. kr 
Egenkapitaldel: 23,2 %    
Sum driftsinntekter: kr 46.424.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 464.000                        
Totalrentabilitet: 2,6 % 
Gjeldsgrad: 3,3 
 
Formål:  
Teater Ibsen skal gi befolkningen i fylkene et profesjonelt og allsidig teatertilbud i Telemark og 
Vestfold. 
 
Annet:  
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll av selskapet i 2015, se vedlegg 
3.  
 
Fylkestinget i Vestfold vedtok i desember 2014 støtte til en samarbeidsavtale mellom Teater 
Ibsen og Papirhuset om etableringen av et produksjonssenter av scenekunst for barn og unge i 
Vestfold. I samme sak vedtok også fylkestinget å fortsette Vestfold sitt eierskap i Teater Ibsen 

 
Kontorkommune Skien 
 
Øvrige eiere: 
33,33 % Skien kommune 
33,33 % Telemark fk 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

under forutsetning av at denne avtalen gjennomføres fra 2015. Vestfold fylkeskommune har 
vært i løpende dialog med Teater Ibsen og Papirhuset om arbeidet med etableringen, som er 
påbegynt. I 2015 har også Teater Ibsen inngått ny leieavtale i eksisterende lokaler, som skal 
ombygges.  
 

Vegfinans AS  
 
 

16,7 % Egenkapital: kr – 1.789.000 
Egenkapitaldel:  - 9,34 %    
Sum driftsinntekter: kr 918.687.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 793.000                        
Totalrentabilitet: 1,5 % 
Gjeldsgrad: - 10.703,3 
 
Formål: Selskapets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene å 
oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige 
bomvegprosjekter og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det 
offentlige vegnett. 
 
Annet:  
Historisk bakgrunn for eierinteressen (Forhold til E-18 Vestfold AS og Tønsberg Hovedfinans 
AS): 
Det har blitt gjennomført en omorganisering av bompengeselskapene på Østlandet, 
bompengeselskapene er nå datterselskap av Vegfinans AS. Omorganiseringen har derfor ført 
til at Vestfold fylkeskommune ikke er direkte eier i Vegfinans E-18 Vestfold AS og Tønsberg 
Vegfinans AS. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale hvor forholdet mellom fylkeskommunen 
og de enkelte bompengeselskapene er regulert, det er fortsatt fylkeskommunen som skal 
oppnevne styremedlemmer til styret i E18 Vestfold AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS. 
 
Bomselskapet Vegfinans AS eier 50 % i selskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS; 
Nøkkeltall Tønsberg Hovedvegfinans AS: 
Egenkapital: kr 635.000  
Egenkapitaldel: 0,2 %    

Kontorkommune: 
Drammen 
 
Øvrige eiere: 
Oppland fk 16,67 %  
Hedemark fk 16,67 % 
Akershus fk 16,67 % 
Telemark fk 16,67 %  
Buskerud fk 16,67 % 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Sum driftsinntekter: kr 153.195.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 11.000                      
Totalrentabilitet: 2,5 % 
Gjeldsgrad: 423,1 
 
Bomselskapet Vegfinans AS eier 100 % i selskapet Vegfinans E-18 Vestfold AS; 
Nøkkeltall Vegfinans E-18 Vestfold AS: 
Egenkapital: kr 648.000  
Egenkapitaldel: 0,01 %    
Sum driftsinntekter: kr 217.840.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 91.510.000                      
Totalrentabilitet: 1,8 % 
Gjeldsgrad: 8.489,6 
 
Bomselskapet Vegfinans AS er også morselskap til tilsvarende selskap i de øvrige eierfylkene.  
 

Vestfoldfestspillene AS 60,00 % Egenkapital: kr – 823.000 
Egenkapitalandel: – 32,6 % 
Totalrentabilitet: - 20,8 % 
Sum driftsinntekter: kr 8.334.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 394.000 
Likviditetsgraden 1: 0,74 
Gjeldsgraden: - 4,1 
 
Formål:  
Gjennom årlig festspill presentere regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur av høy 
kvalitet. Være en betydelig nasjonal kulturarrangør som profilerer Vestfold som kulturfylke.  
 
Programmet skal ha hovedvekt på musikk, men også musikk i samspill med andre kunstarter. 
Festspillene skal være en utvikler av nye produksjoner og søke å supplere det eksisterende 
kulturtilbudet i Vestfold i samarbeid med fylkets kommuner og kulturaktører. Programmet skal 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Øvrige eierkommuner: 
Larvik  7 
Sandefjord  7 
Tønsberg 6 
Horten 5 
Nøtterøy  3 
Re 2 
Stokke 2 
Holmestrand 2 
Hof                      1 
Lardal 1 
Sande 1 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

også inneholde produksjoner av høy kvalitet for målgruppen barn og unge.  
 
Hvert år ha arrangementer i byene Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten supplert med bruk 
av eksisterende og nye signaturarenaer i andre kommuner i Vestfold. 
 
Annet:  
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, gjennomførte Vestfold 
kommunerevisjon en selskapskontroll av Vestfold festspillene AS i 2014, se vedlegg 3. 
 
For å kunne håndtere sine økonomiske forpliktelser i 2014 vedtok fylkestinget i Vestfold 
fylkeskommune å bevilge et forskudd til festspillene. Dette forskuddet ble tilbakebetalt i sin 
helhet ved at driftstilskuddet for 2015 ble redusert med kroner 400 000. Totalt bidro derfor 
Vestfold fylkeskommune med et tilskudd på totalt 1,6 mill. kroner i 2015.  
 
På bakgrunn av dette la styret opp til en strategi der man i 2015 budsjetterte med kostnader 
på nivå med selskapets sikre inntekter og således ikke ville ta noen økonomisk risiko ved 
avviklingen av årets program. Dette skulle innebære at samtlige billettinntekter i 2015 ville 
generere et overskudd som kunne tillegges egenkapitalen. På denne måten ønsket man å 
minimere risiko for ytterligere underskudd og muliggjøre en reetablering av egenkapital over 
resultat. Denne strategien synes så langt å ha vært vellykket, og festspillene hadde et positivt 
resultat i 2015 på kr 1.126.273 . Egenkapitalen er per 31.12.2015 på kr 303.134. 
 

Svelvik 1 
Tjøme 1 
Andebu 1 
 
 
 

Vestfold kollektivtrafikk AS 
 

100 % Egenkapital: kr 9,9 mill. kroner 
Egenkapitalandel: 74,85 % 
Totalrentabilitet: - 40,1 % 
Sum driftsinntekter: kr 0 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 6,646 mill. kroner 
Likviditetsgraden 1: 3,98 
Gjeldsgraden: 0,3 
  
Formål: Selskapet har til formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

transporter, samt drive og leie- og eller eie kollektivtrafikkterminaler, rute 
opplysningstjenester. Etter at Vestviken Kollektivtrafikk AS tok over oppgavene til selskapet 
består virksomheten av utleie av driftsmidler til Vestviken Kollektivtrafikk AS, samt finansiering 
av Vestfold prosjekter innen kollektivtrafikk. 
 
Annet:  
Fra og med 1.1.2006 ble oppgavene til Vestfold Kollektivtrafikk AS overført til Vestviken 
Kollektivtrafikk AS som er administrasjonsselskap for Kollektivtrafikken i Vestfold. Driften av 
kollektivtrafikk er nå tilbakeført Vestfold Kollektivtrafikk AS. 
 

Vestviken kollektivtrafikk AS 
 
 
 

33,33 % Egenkapital: kr 37,948 mill. kroner 
Egenkapitalandel: 14,3 % 
Totalrentabilitet: - 9,6 % 
Sum driftsinntekter: kr 680.754.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 19,284 mill. kroner 
Likviditetsgraden 1: 1,14 
Gjeldsgraden: 6,0 
 
Formål: Å kjøpe transporttjenester og samordne offentlige betalte transporter i henhold til 
avtaler med sine eiere. Selskapet kan drive, leie eller eie kollektivtransportterminaler, 
ruteopplysningstjenester og hertil knyttet markedsføring, informasjon og produktutvikling. 
 
Annet:  
Siden 2009 har Skatt Sør ført en sak mot Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) om rett til 
fradragsføring av merverdiavgift. Avgiftssaken gjelder om selskapet driver avgiftspliktig 
virksomhet. Saken har vært til behandling i lagmannsretten. Dom falt 14.03.14 og selskapets 
syn vant der frem slik at byrettens dom ble opphevet. 
 
Buskerud fylkeskommune vedtok i 2009 å gå ut av VKT for å etablere et eget kollektivselskap 
som sitt innkjøpsorgan. Telemark fylkeskommune vedtok i juni 2014 å avslutte sitt eierskap i 
VKT, og sa opp rammeavtalen med VKT med virkning fra 01.07.2014. Telemark fylkeskommune 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Øvrige eiere: 
Buskerud fk 33,33 
Telemark fk 33,33 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

er nå i prosess for overføring av oppgaver. Vestfold fylkeskommune skal videreføre sitt 
eierskap i VKT, og vil bli stående igjen som eneste aksjonær. Siden VKT ‘s virksomhet vil bli 
betydelig endret ved at to aksjonærer går ut, vil Vestfold fylkeskommune foreta en 
gjennomgang av styringssystemet. 
 

Viken filmsenter AS 25 % Egenkapital: kr 1,926 mill. kroner 
Egenkapitalandel: 60,5 % 
Totalrentabilitet: - 40,9 % 
Sum driftsinntekter: kr 3.929.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 1,568 mill. kroner 
Likviditetsgraden 1: 2,60 
Gjeldsgraden: 0,7 
 
Formål:  
Viken Filmsenter skal bidra til et faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i 
Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold fylker. 
 
Annet:  
Selskapet ble etablert i november 2011. 
 

Kontorkommune: 
Drammen 
Øvrige eiere: 
Østfold fk 25 %, 
Akershus fk 25 %, 
Buskerud fk 25 %. 
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Selskap uten innsynsrett6 
 
Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Rehabiliteringssenteret AIR 
AS 
 
 
 
 
 

0,2 % Egenkapital: kr 9.488.000 
Egenkapitalandel: 12,3 % 
Totalrentabilitet: 15,3 % 
Sum driftsinntekter: kr 69.513.000 
 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 10.668.000 
Likviditetsgraden 1: 3,83  
Gjeldsgraden: 7,1 
 
Formål:  
Rehabiliteringssenteret AiR as er en privat ideell (non-profit) organisasjon som består av 
enhetene AiR-klinikk og AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering.  
 
 

Kontorkommune: 
Rauland 
 
Øvrige:  38,74%  
VINJE KOMMUNE 16,06%  
NorskHydro ASA 15,29%  
REHABILITERINGSSENTER
ET AIR AS 7,90%  
ELKEM AS 5,10 %   
ABB AS 5,10 % 
PETERSON EMBALLASJE 
AS 2,60 %  
HUNSFOS FABRIKKER AS 
1,53 % 
VITAL FORSIKRING ASA 
1,27 %  
GLAVA AS 1,27 %   
HAC HOLDING AS 1,07 % 
FOLLUM FABRIKKERS 
HJELPEFOND 1,02%  
ISOLA AS 1,02 %  
ADAX FABRIKKER AS 
1,02% 
NHO TELEMARK 1,02 %  

                                                      
6 Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med eierne.  
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Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Buskerud Telemark Vestfold 
Investeringsfond AS 
 
 

1,51 % Eigenkapital 62,81 mill kr 
Eigenkapitaldel: 74,9 %      
Sum driftsinntekter: kr 0 
  
Driftsresultat (før ev. skatt): kr -21,96 mill. kroner 
Gjeldsgrad 0,3 
 
 
Formål:  
Investere i bedrifter hovedsakelig i BTV-fylkene for å skape økonomisk utbytte for eierne. 
 
 
 

Kontorkommune: 
Skien 
 
Øvrige eiere er Telemark 
fylkeskommune og  
bedrifter i Telemark. 

Sandefjord Lufthavn AS 
 

43,26 Eigenkapital: 260,708 mill kr 
Eigenkapitaldel: 43,91 %      
Sum driftsinntekter: kr 317.157.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 29,484 mill. kroner                  
Totalrentabilitet: 7 % 
Gjeldsgrad: 1,3 
 
Formål:  
Selskapets formål er utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn – Torp. 
 
Annet:  
Styret i Sandefjord Lufthavn AS har siden 2012 arbeidet med en revisjon av Helhetsplanen fra 
2007. Ny Helhetsplan for Torp (2014 – 2050) ble ferdig september 2014. Helhetsplanen er 
ment å være et informasjonsgrunnlag for etterfølgende prosesser og beslutninger i Sandefjord 
Lufthavn AS. 
 
Fra Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019: 
Lufthavnen er inne i en periode med store investeringer og strukturelle endringer. Dette vil 
kreve aktiv deltakelse også fra eierne av lufthavnen. Sandefjord Lufthavn AS arbeider nå med 

Kontorkommune 
Sandefjord 
 
Øvrige eiere: 
Sandefjord k.  35,7 
Vestfold Flyplass 
Invest13,48, 
Stokke k. 7,56 
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Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

en oppgradering og rehabilitering av rullebanen. Bakgrunn for prosjektet er at det har blitt 
registrert mange skader på rullebanedekket og at den generelle beskaffenheten på rullebanen 
har forverret seg de siste årene. Det foreligger også avvik fra Luftfartstilsynet på rullebanens 
beskaffenhet, makrostruktur og tverrfall. Frist fra Luftfartstilsynet for ferdigstillelse av 
utbedringene er 01.12.16. Hva gjelder finansiering av prosjektet, vil det være behov for 
tilførsel av ansvarlig kapital fra selskapets eiere.  
 
Investeringen er estimert til en prosjektkostnad på ca. 222 mill kroner. Fylkesrådmannen vil 
fremlegge en egen politisk sak knyttet til bidrag fra eierne. Foreløpige signaler fra styret er en 
løsning med en kombinasjon av banklån, emisjon og ansvarlige lån. Med foreliggende skisse vil 
bidraget fra Vestfold fylkeskommune være på 65-75 mill kroner hvorav halvparten vil bli 
betjent med renter. Foreløpige planer innebærer at eierne ikke kan påregne utbetaling av 
utbytte de nærmeste år. Den skisserte løsning ligger til grunn for forslaget til økonomiplan. 

 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Likviditetsgrad 1 
Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld 
Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke betalingspliktene etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll7 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye 
kommunestyret/fylkestinget tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Fylkestinget skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene 
som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
 
 

                                                      
7
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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ANBEFALING 6: EIERMØTER 
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 
kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at fylkestinget 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av fylkestingets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Fylkestinget har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Vedlegg 3 – Gjennomførte selskapskontroll 2013 - 2015 

 

År/Selskap Tema/Anbefalinger: 

2013 - Tønsberg hovedvegfinans AS 

             (eierskapskontroll)  

Tema: 
- Om selskapet drives i tråd med 

gjeldende lover, regler og vedtekter. 
- Rutiner for rapportering til eier.  
- Om styret sørger for forsvarlig 

forvaltning av selskapet. 
- Om generalforsamlingen utøver sin 

myndighet i tråd med lover og regler.  
- Om selskapet har en økonomisk 

forsvarlig drift.  
- Om det foreligger eiermelding. 
 
Anbefalinger: 
 
For Vestfold fylkeskommune: 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune sørger for 
obligatorisk opplæring av 
folkevalgte vedrørende eierstyring. 
Dette er i tråd med KS anbefalinger 
for eierskap, anbefaling nr. 1. 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune reviderer sin 
eierskapsmelding fra 2008 i forhold til 
de endringer som gjelder eierskap i 
Vegfinans AS og THV, men også de 
andre selskapene som 
fylkeskommunen har eierinteresser i 
(jfr. KS anbefalinger for eierskap 
anbefaling nr. 2). 

 
For Tønsberg Hovedvegfinans AS: 

 Det anbefales at det utarbeides 
skriftlige rutiner for rapportering til 
eier. 

 Det anbefales at det utarbeides 
etiske retningslinjer for selskapet som 
er 

 forpliktende for drift, administrasjon 
og styre av selskapet. 

 Det anbefales at kontrollutvalget 
varsles når det skal avholdes 
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 generalforsamling, jfr. kl § 80 og KS 
anbefalinger for eierskap nr. 6. 

 Det anbefales at styremedlemmer 
registrerer sine verv i 
styrevervregisteret i tråd med KS 
anbefalinger. 

 

2014 – Vestviken kollektivtrafikk AS 

             (forvaltningsrevisjon) 

Tema: 

- Om virksomheten i selskapet i tråd 

med gjeldende lover, regler, 

vedtekter og fylkestingets vedtak og 

forutsetninger.  

- Om selskapet har en effektiv og 

økonomisk forsvarlig drift.  

- Om selskapet har fulgt opp 
prinsipielle merknader og forhold. 

- Om rapportering fra selskapet til VFK 
egne politiske organ.  

- Etterlevelse av lov- og forskrift om 
offentlige anskaffelser ved kjøp av 
transporttjenester. 

- Om selskapet har oversikt over 
brukertilfredshet med tjenestene 
som leveres. 

 

Anbefalinger: 
 

Revisjonens anbefalinger til Vestviken 
Kollektivtrafikk AS:  
 

 Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse 
at anskaffelser blir protokollført i 
samsvar med forskrift om offentlige 
anskaffelser, jf. § 3 -2. 

 Styret i Vestviken Kollektivtrafikk AS 
må påse at behandling av lønn til 
daglig leder blir protokollført i 
tilhørende referat fra aktuelt 
styremøte.  

 Selskapet bør vurdere om de har 
tilstrekkelige data for å analysere 
brukertilfredshet for kunder under 16 
år i forbindelse med 
skoleskyssordningen, samt 
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brukertilfredshet knyttet til krav om 
universell utforming. 
 

Revisjonens anbefalinger til Vestfold 
fylkeskommune:  

 Det bør utarbeides nye vedtekter, 
rammeavtale og en overordnet 
eierstrategi basert på fremtidig 
eierstruktur.  

 

2014 – Vestfold Festspillene AS 

             (eierskapskontroll) 

Tema: 

- Rapportering fra selskapet til VFK 

egne politiske organ 

- Om virksomheten i selskapet i tråd 

med gjeldende lover, regler, 

vedtekter og fylkestingets vedtak og 

forutsetninger.  

- Om selskapet har en effektiv og 

økonomisk forsvarlig drift.  

- Om selskapet har fulgt opp 

prinsipielle merknader og forhold.  

 

Anbefalinger: 
 

Revisjonens anbefalinger er at Vestfold 
fylkeskommune: 

 særskilt følger opp aspekter knyttet 
til styrets informasjonsplikt grunnet 
selskapets anstrengte økonomi. 

 innleder dialog med styret og de 
øvrige eierne om å utarbeide en 
tydeligere eierstrategi for å fremme 
tiltak som kan styrke selskapets drift 
og egenkapital. 

 vurderer å innarbeide rutiner for å 
sikre at styrereferater mottas, 
distribueres og gjennomgås 
fortløpende. 
 

Revisjonens anbefalinger er at Vestfold 
Festspillene AS: 
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 fortsetter å ha fokus på selskapets 
økonomiske situasjon og tiltak for å 
rette opp egenkapitalsituasjonen og 
har økonomi som fast styresak på 
hvert møte.  

 i de fremtidige rapporteringer til 
eierne har et særskilt fokus på 
selskapets strategi og måloppnåelse 
knyttet til selskapets økonomiske 
stilling og tiltak for å rette opp 
egenkapitalsituasjonen, f. eks som en 
egen sak til generalforsamlingen. 

 skjerper rutinene knyttet til 
undertegning av protokollene fra 
generalforsamlingene. 

 er påpasselig med at styresaker som 
omhandler fastsettelse av lønn og 
sluttavtaler til daglig leder blir 
protokollført, slik at 
beslutningsprosessene blir tydelig 
dokumentert.  

 

2015 – Telemark og Vestfold   

regionteater AS (eierskapskontroll) 

Tema: 

- Om Vestfold fylkeskommune utøver 
kontroll med sine eierinteresser i 
Telemark og Vestfold regionteater 
AS? 

- Om fylkeskommunens eierinteresser i 
Telemark og Vestfold regionteater AS 
utøves i samsvar med fylkestingets 
vedtak og forutsetninger, aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 

 
Anbefalinger: 
 
Vestfold fylkeskommune anbefales å: 

 følge opp at eiermeldingen/strategi 
for selskapet evalueres årlig i tråd 
med interne rutiner og KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer for at det skal 
være vedtektsfestet valgkomite for 
selskapet ved valg av 
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styremedlemmer, i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 registrere styremedlemmer i 
styrevervregisteret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m.  

 

Telemark og Vestfold regionteater AS 
anbefales å: 

 vurdere å utarbeide styreinstruks i 
tråd med KS` anbefalinger om 
eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer om 
kjønnsbalanse i styret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m.  

 følge opp det planlagte arbeidet om å 
utarbeide rutiner for eiermøter og 
informasjonsstrategi overfor eierne 

 

2015 – Larvik Arena IKS                

             (eierskapskontroll) 

Tema: 

- Rutiner for rapportering til eier. 
- Om representantskapet utøver sin 

myndighet i tråd med lover og regler. 
- Om selskapet drives i tråd med 

gjeldende lover, regler og 
selskpasavtale. 

- Om selskapet drives i tråd med 
intensjonene og innenfor rammene 
av aktuelle fylkestingsvedtak. 

- Om styret sørger for forsvarlig 
forvaltning av selskapet. 

- Om det foreligger 
eiermelding/eierstrategi. 

 
Anbefalinger: 
 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune gjør opplæring om 
eierskap, selskapsorganisering, 
ansvar og styringsmuligheter til en 
obligatorisk del av 
folkevalgtopplæringen. 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune rutinemessig 
reviderer eierskapsmeldingen og 
publiserer denne på www.vfk.no. 
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 Det anbefales at det gjøres en 
vurdering av om krav til valgkomite 
bør vedtektsfestes. 

 

 Videre anbefales det at Vestfold 
fylkeskommune stiller forventninger 
til at Larvik Arena IKS: 

 innarbeider rutine for at 
fylkeskommunens revisor og 
kontrollutvalg varsles 
omrepresentantskapsmøter jfr. KL 
§ 80. 

 utarbeider etiske retningslinjer 
for selskapet. 

 registrerer styreverv i 
styrevervregisteret. 

 utarbeider rutine for å melde 
avvik. 
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