
Saksgang     Møtedato   Saksnr:  

Fellesnemnd for Troms og Finnmark  26.-27.2.2019   25/2019 

 

Eierskap og samarbeidsavtaler 

Innstilling til vedtak: 

Arbeidsutvalgets innstilling til fellesnemnda: 

 

1. Fellesnemnda gir, med de forbehold og unntak som framgår av sak «eierskap og 

samarbeidsavtaler», prosjektledelsen fullmakt til å gjøre de nødvendige grep for 

overføring av Troms fylkeskommunes og Finnmark fylkeskommunes eierinteresser til 

den nye Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

2. Saken om hva som skal skje med Troms fylkeskommunes aksjepost i Troms Kraft AS 

i lys av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner 

og saken om endring av finnmarksloven i lys av Stortingets vedtak om sammenslåing 

av Troms og Finnmark fylkeskommuner saksbehandles og avgjøres av henholdsvis 

Troms fylkesting og Finnmark fylkesting. 

 

3. Troms fylkeskommunes eierinteresser i Bredbåndfylket Troms AS skal besluttes av 

Troms fylkesting. Saken vil bli lagt frem for fellesnemnda før fylkestinget i Troms 

treffer endelig vedtak om gjennomføring.   

 

4. Fellesnemnda ønsker ikke å prioritere reforhandling av samarbeidsavtaler mellom 

Nordland, Troms og Finnmark i inneværende år.     

 

 
 

 

 

  

 

Kari-Anne Opsal       Ulf Ballo 

leder fellesnemnd       nestleder fellesnemnd 

 

 

    Tromsø, 25.2.2019 

 

 

Vedlegg:  
Eierskapsmelding Troms, fylkestingssak 110/18: https://innsyn-

vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4763  

https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4763
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4763


Eierskapsmelding i Finnmark, fylkesutvalgssak 71/18:  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ffk/Meetings/Details/531373?agendaItemId=204476  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ffk/Meetings/Details/531373?agendaItemId=204476


Bakgrunn: 

Troms og Finnmark fylkeskommuner har hver for seg eierinteresser i flere selskaper og 

stiftelser. Saken fremmes da det er nødvendig å gi administrasjonen i fylkeskommunene 

fullmakt til å gjøre nødvendige grep for å overføre Troms og Finnmark fylkeskommuners 

eierinteresser til den nye Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Troms og Finnmark har i tillegg en rekke samarbeidsavtaler som må gjennomgås som følge 

av sammenslåingsprosessen. Saken gir en redegjørelse av disse.   

 

Eierskap – Troms fylkeskommune  

I tabellen nedenfor gis en oversikt over selskaper der Troms fylkeskommune har eierskap og 

bokførte verdi pr. 31.12.2017.    

 

TABELL 1: SELSKAPSOVERSIKT       

      

  

Balanseført 

verdi Eierandel Utbytte 

  2017    2017 

    

Bredbåndsfylket AS (986358013) - 1600000 aksjer 43 200 003 80,7 % 0 

Troms Kraft AS (979468792) – 300000 aksjer à kr 1000 

300 000 

000 60,0 % 0 

Hålogaland Teater AS (920093914) - 50 aksjer à kr 1000 50 000 50,0 % 0 

Nordtro AS (929809556), - 54 aksjer à kr 5000 100 000 49,1 % 0 

Filmfond Nord A/S - 100 aksjer à kr 1000 100 000 40,0 % 0 

INKO A/S (928731022) - 1420 aksjer à kr 250 355 000 39,2 % 0 

FilmCamp AS (988 594 148) - 252 aksjer à kr 1000 252 000  34,1 % 0 

NordNorsk Filmsenter AS (959 844 852)  - 1 aksje à kr 

34.000 34 000 33,3 % 0 

Tromsø Veg AS (946677183) - 100 aksjer à kr 1000 100 000 33,3 % 0 

Bompengeselskap Nord AS (817 919 472) - 1000 aksjer à 

kr 1000 1 000 000 33,3 % 0 

Barentssekretariatet IKS (976 085 817) (ingen kapital)  33,3 % 0 

Arctic Link AB* (SE: 556977-8391) - 155 aksjer à SEK 

100 

SEK: 15 

500 31,0 % 0 

Senter for nordlige folk AS (994 331 795) - 6540 aksjer  1 308 000 30,0 % 0 



Tromsprodukt A/S (919302755), 150 aksjer à kr 500 45 000 28,9 % 0 

NordNorsk Reiseliv AS (994 153 862) – 774 217 aksjer  772 702 16,8 % 0 

Kunnskapsparken Nord AS (986954848) 2500 aksjer à kr 

1000 2 500 000    13,4 % 0 

Halti Kvenkultursenter IKS (994 153 862) 10 000 10,0 % 0 

Nasjonalt Senter for Nordlandshest /Lyngshest AS 

(952785052),  

200 aksjer à kr 100 20 000 5,7 % 0 

NDLA IS (interfylkeskommunalt samarbeid – 

kommunelovens § 27)   5,6 % 0 

Vigo IKS   5,3 % 0 

Norut AS (964 479 836) – 2500 aksjer à kr 500 2 500 000  4,8 % 0 

Innovasjon Norge (986 399 445) (særlovselskap)   505 263 2,6 % 2 644 617** 

Studiesenteret Finnsnes AS (988 137 715)  5 aksjer à kr 

1000 6 909 1,6 % 0 

Ruter AS (991 152 938)  13 aksjer à kr 14.444 187 772 1,4 % 0 

Tromspotet AS (971 588 780)  (Senja VGS har 10 aksjer)    25 000 0,5 % 0 

    

Kilde: Eierskapsmelding 2018, vedlegg til fylkestingssak 110/18 

*) I Eierskapsmelding 2018 var det anført at «Arctic Link AB er nå i avviklingssprosess hos 

svenske Bolagsverket». 

**) Som følge av at NORUT er fusjonert med NORCE, har Troms fylkeskommune 

eierandeler pr 1.1.19 3 aksjer i NORCE as og 752 aksjer i Norinnova Technology Transfer as. 

***) Del av disponering av Innovasjon Norges årsresultatet, som foretaksmøtet har vedtatt 

overført fylkeskommunene, skal tilbakeføres til virkemidlene under programkategori 

13.50  Distrikts- og regionalpolitikk. 

 

Fylkeskommunale foretak, innskudd stiftelser, andeler i boligbyggelag og eierskap i vannverk 

er holdt utenfor oversikten.  

På bakgrunn av fylkeskommunal virksomhet som medfører arbeidsgiveransvar har Troms 

fylkeskommune også eierskap i KLP (egenkapitalinnskudd på 48 737 113 kroner).  

I tillegg er fylkeskommunen eier av IKAT IKS og KomOpp. I K-sekretariatet har 

fylkeskommunen gått inn med et egenkapitalinnskudd på 216 000 kroner, og i KomRevNORD 

IKS, et egenkapitalinnskudd på 1 million kroner. De to sistnevnte er begge virksomheter som 

utøver lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen.  



Nortura SA og Tine SA 

På Senja videregående skole, skolested Gibostad, driver Troms fylkeskommunen gårdsdrift 

som del av sitt utdanningstilbud innen naturbruk grønn. Produksjon av melk og kjøtt her 

medfører at Troms fylkeskommune har eierskap i Tine Meieriet Nord (25 andeler à 100 kroner) 

og NORTURA SA (1 andel à 1 000 kroner). 

Særskilt vedrørende Troms Kraft AS  

I fylkestingssak 98/16 «Vurdering av sammenslåing av fylker til en større region» lyder 

vedtakets pkt. 14: 

«Dersom det blir vedtatt sammenslåing mellom fylkene skal det utredes om verdiene 

av eierskap til kraftselskap skal knyttes til aktivitet innenfor nåværende fylkesgrenser. 

Vedtak om løsning for disponering av slike ressurser må fattes i det fylkesting som i 

dag har eierskap.» 

 

Og i fylkestingssak 110/18, sak «Status og utvikling av eierskapsengasjementer 2018» lyder 

vedtakets punkt 2: 

Fylkestinget vil, med henvisning til den eierstrategi som er omtalt i eierskapsmeldingen 

tilknyttet det enkelte selskap, behold dagens eierinteresser slik det fremgår av 

eierskapsmeldingen. Dette innebærer at fylkestinget legger til grunn en intensjon om at 

fylkeskommunens eierinteresser overtas av den nye fylkeskommunen forutsatt at 

sammenslåingen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Det tas 

imidlertid forbehold om at det kan bli nødvendig med særskilt vurdering av enkelte selskaper. 

Når det gjelder eierinteresser i kraftselskap vil det bli fremmet en egen sak om dette, jf. 

fylkestingets vedtak i sak 98/16.  

 

Troms fylkesting vil i mars 2019 beslutte hva som skal skje med Troms fylkeskommunes 

aksjepost i Troms Kraft AS i lys av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og 

Finnmark fylkeskommuner. Dette ble tatt opp til behandling av fylkestinget i Troms som en 

orienteringssak i fylkestingssak 111/18. Det har siden pågått en prosess med å utrede ulike 

alternativer for hva som skal skje med aksjeposten, hvorav det ene innebærer at aksjeposten 

overtas av Troms og Finnmark fylkeskommune ved sammenslåingstidspunktet i tråd med det 

som er utgangspunktet ved fylkessammenslåinger etter inndelingslova. Dersom det besluttes å 

velge et alternativ som innebærer at det skal disponeres over aksjeposten på annen måte, vil 

fylkestinget i Troms først kunne treffe vedtak om gjennomføring av dette alternativet på et 

senere tidspunkt. Saken vil i tilfelle legges frem for fellesnemnda før slikt vedtak treffes. 

 

Særskilt vedrørende Bredbåndsfylket Troms AS  

I BBFTs vedtekter §7 framgår at «Selskapets aksjer kan bare eies av Troms fylkeskommune 

og av kommunene i Troms, eller av annet offentligrettslig organ som etter en omorganisering 

av kommunene og/eller fylkeskommunene overtar ansvaret for infrastruktur i - og som har 

hovedsete i – det geografiske området som i dag utgjør Troms Fylke.». 



Det arbeides med ei sak om BBFT, med ambisjon om å få den fram til fylkestinget i Troms i 

juni. 

Eierskap – Finnmark fylkeskommune 

I tabellen nedenfor gis en oversikt over selskaper/samarbeid der Finnmark fylkeskommune 

har eierskap/deltakelse: 

 

Kilde: Eierskapsmelding 2018, vedlegg til fylkesutvalgets sak 71/18 

 

Innskudd stiftelser er holdt utenfor oversikten da stiftelser ikke har eiere, de eier seg selv. 

FeFo omtales ikke i denne saken ettersom FeFo i følge Finnmarksloven er selveiet. 

På bakgrunn av fylkeskommunal virksomhet som medfører arbeidsgiveransvar har Finnmark 

fylkeskommune også eierskap i KLP (egenkapitalinnskudd på kr 27.177.034 kroner pr 

01.01.18). 

 

Samarbeidsavtaler  

Troms og Finnmark fylkeskommuner har en rekke samarbeidsavtale som må gjennomgås som 

følge av sammenslåingsprosessen:   

• Nordnorsk råd 

Selskapstype Selskapsnavn Bransje/tjenesteområde

FFK's 

eierandel

Bokf. verdi i 

FFK's 

balanse pr. 

2017

Hålogaland Teater AS (920093914)

Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen scenekunst 25,00 % 12 500

Nordnorsk Filmsenter AS (959844852)

Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 33,33 % 25 000

Hermetikken Kulturnæringshage AS 

(983921299) Næringshage 3,49 % 23 200

Filmfond Nord AS (998437172)

Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 20,00 % 50 000

Nordnorsk Reiseliv AS (994153862) Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 16,82 % 853 339

Bompengeselskap Nord AS (817919472) Drift av bomstasjoner 33,33 % 1 000 000

Varanger Lyd AS (987710152) Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 20,00 % 700 000

Særlovselskap Innovasjon Norge (986399445) Utvikle nasjonale regional- og næringspolitikk. 2,58 % 505 263

Barentssekretariatet IKS (976085817)

Ikke-kommersielt selskap som skal bidra til 

tillitsbygging og grenseoverskridende kontakt 

med Russland, Sverige og Finland i nord. 33,33 % 0

Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum 

IKS (990717834) Bergkunstsenter 50,00 % 0

IKA Finnmark IKS (996878996) Drift av arkiver 14,28 % 0

VIGO IKS (998283914) Programeringstjenester 5,26 % 0

VEFIK IKS (887013322) Revisjon

NDLA - Nasjonal digital næringsarena Digitale læremidler for videregående opplæring

Kontrollutvalgan IS

Ivareta funksjonen som sekretariat for 

kontrollutvalg for eierne

Privat samarbeid North Norway European Office
Fremme og forsterke nordnorske interesser i EU 33,33 %

Sameie
Nye Finnmarkshallen (920032214) Utleie av bygg 45,00 %

Aksjeselskap (AS)

Interkommunale 

selskap (IKS)

Interfylkeskommunalt 

samarb § 27



• Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021 

• Avtale mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om Nordnorsk 

fartøyvernsenter 2018-2021 

• Samarbeidsavtale med Helse Nord 

• Regionalt forskingsfond (blir fylkesvis fra 2020) 

• Barentskult 

• Arctic Race of Norway  

• Leverandørutviklingsprogrammet «Høyere opp i verdikjeden» 

• Felles mineralstrategi 

 

For hver av disse (og eventuelt andre samarbeidsarenaer) er det nødvendig å foreta en 

gjennomgang av avtalene i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Imidlertid er 

Troms og Finnmark fylkeskommuner inne i en intensiv prosess for å rekke å få på 

plass de viktigste funksjonene for den nye fylkeskommunen innen 1.1.2020. 

Prosjektledelsen vil dermed ikke anbefale at arbeidet med en gjennomgang av 

samarbeidsavtaler prioriteres i inneværende år.  

 

 

 


