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1 SAMMENDRAG PROSJEKTPLAN
Problemstilling

Utøves eierskapet i Blått Kompetansesenter AS i tråd med eiernes vedtak og
etablerte normer for god eierstyring?

Kilder til kriterier

-

Lov om Aksjeselskaper (Aksjeloven)

-

KS (Kommunenes Sentralforbund) «Anbefalinger om eierskap, ledelse
og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak».

-

Selskapets vedtekter, samt vedtak i fylkeskommunen.

Metode

Intervju og dokumentanalyse.

Tidsplan

Estimat på tidsbruk og forventet leveranse:

Prosjektteam

•

150 timer

•

Mars 2020

Oppdragsansvarlig revisor:
Sunniva Tusvik Sæter, sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no

Prosjektmedarbeider:
Mette Sandvik, mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no.

Styringsgruppe:
•

Margrete Haugum, margrete.haugum@revisjonmidtnorge.no

•

Anna Ølnes, anna.olnes@revisjonmidtnorge.no

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen
av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kontaktperson

Fylkesordfører eller den fylkesordfører delegerer

Trøndelag
fylkeskommune
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2 MANDAT
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 BESTILLING
Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget (KU) i Trøndelag fylkeskommune i sak 02/19. Dette basert
på plan for selskapskontroll 2019 – 2020.

2.2 BAKGRUNNSINFORMASJON
Blått Kompetansesenter AS åpnet 2. juni 2016 på Sistranda på Frøya. Bak ideen om Blått
Kompetansesenter står Havbruksklyngen1 og Trøndelag Fylkeskommune/Frøya Vgs. Sammen
har disse utarbeidet planen for et regionalt kompetansesenter som skal koble sammen næringsliv,
relevante forskningsmiljøer og utdanning innen havbruk. 2

Blått kompetansesenter er en sak som har vært utredet over lang tid, og bakgrunnen for
opprettelsen av selskapet er godt belyst gjennom politisk behandling, bl.a.:
-

I 2012 besluttet fylkesutvalget i sak 321/12 at man skal utrede muligheten for å etablere
et blått kompetansesenter på Frøya.

-

I sak 60/13 behandlet fylkestinget en innledende utredning av Blått Kompetansesenter

-

I sak 41/14 behandlet fylkestinget et forprosjekt vedrørende etablering av Blått
Kompetansesenter.

-

I sak 59/14 ber fylkestinget om at fylkesrådmannen fortsette samtalene med TKK3 og
Siva4 om et samarbeid omkring innholdet i et blått kompetansesenter, og til å få etablert
en mest mulig hensiktsmessig organisering av dette samarbeidet.

-

I sak 364/14 vedtar fylkesutvalget den planlagte etableringen av Blått kompetansesenter
AS slik den er skissert i saksutredningen.

Målsetting med etableringen av Blått kompetansesenter er at det skal bidra til å oppfylle
regionens mål om å bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion (ref. Marin
Strategiplan Trøndelag MST), samt at de skal kunne tilby verdens beste havbruksutdanning. Man
skal få til en kobling mellom næring, forskning og utdanning. Det regionale perspektivet er sentralt,
1

Havbruksnæringen er i dag Norges tredje sterkeste næringsklynge
Siva.no
Trøndersk Kystkompetanse
4
Siva - Selskapet for Industrivekst SF
2
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og omfatter hele regionen, med alle relevante aktører i aksen Vikna – Smøla – Stjørdal
(Matfiskoppdrettere, settefiskoppdrettere, fôrprodusenter, forskningsmiljøer og teknologibedrifter).

Fra selskapets vedtekter, § 3.
Selskapets virksomhet er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder
aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men ikke minst også hele det regionale næringslivet
i marin sektor, de videregående skolene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner - og
annet som naturlig faller sammen med dette. Formålet er å bidra til å skape et levende senter som
skal styrke den marine næringsklyngen i regionen.

2.2.1 Rapportering til Fylkestinget i 2019 om Blått Kompetansesenter
Fra fylkeskommunens eierskapsmelding 2019
Blått kompetansesenter AS er ennå i etableringsfase og fylkeskommunen har relativt nylig
konvertert et ansvarlig lån til aksjekapital i forbindelse med utvikling av selskapet.

Fra fylkeskommunens eieroversikt juni 2019
Selskap etablert i 2015 for å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter på
Frøya. Herunder aktivitet som inkluderer leietakere i bygget og det regionale næringslivet i marin
sektor. Fylkesutvalget behandlet som sak 89/18 konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i
forbindelse med deltakelse i en emisjon

-

Aksjekapital: 4.896.000 kroner

-

Regnskap 2017 viser meget god likviditet, bra lønnsomhet og ikke tilfredsstillende soliditet

-

Fylkeskommunens eierandel er 50 prosent

-

Eierrepresentant: leder hovedutvalg næring

-

Styrets leder: Sigurd Bjørgo. En av fire i styret er kvinne.

Det synes ikke å foreligge noen årsrapport for Blått Kompetansesenter AS.

2.2.2 Annen informasjon om Blått Kompetansesenter
Fra SmartCheck (www.soliditet.no) pr. 13.09.2019
-

Aksjekapital: 4,9 millioner kroner.

-

Fylkeskommunens eierandel er i dag på 35,84 prosent
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-

Det har skjedd endringer i eiersammensetningen, jf. understående tabell hentet fra
Proff.no (pr. 2017)

Navn
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Trøndersk Kystkompetanse AS
Gåsø Næringsutvikling AS

Aksjetype
Ordinære aksjer
Ordinære aksjer
Ordinære aksjer

Ant aksjer
50
25
25

Andel
50 %
25 %
25 %

Kilde: Proff.no (pr. 2017)

Eierandelene pr. i dag er fordelt på følgende måte:
-

Trøndelag fylkeskommune, 35,84 %

-

Gåsø Næringsutvikling AS, 18,38 %

-

Kvarv AS, 18,38 %

-

Frøya kommune, 4,66 %

-

Siva – Selskapet for Industrivekst SF, 3,3 %

-

Mowi Norway AS, 3,1 %

-

Hitra næringsforening, 2,62%

-

Aqualine AS, 2,24%

-

El-Konsult AS, 1,48 %

-

Transmar AS, 1,33 %

-

AS Knutshaugfisk, 1,33 %

-

Frøya Næringspark AS, 1,32 %

-

Salmar ASA, 1,32 %

-

Bewi Produkter AS, 1,32 %

-

Eierrepresentant for Trøndelag fylkeskommune: leder hovedutvalg næring

-

Styrets leder: Sigurd Robak Bjørgo (ansatt i Trøndelag fylkeskommune)

-

Andre styremedlemmer:

-

o

Runar Sivertsen

o

Tove Jebens

o

Helge Gåsø

Daglig leder: Trude Steinbru Heggstad
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3 PROSJEKTDESIGN
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet.
Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

3.1 AVGRENSING
Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes
formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert
tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En
vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne kontrollen.

I rapporten vil det enkelte steder kunne presenteres informasjon om selskapet, styret og
administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når
dette allikevel presenteres, er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for
vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.

3.2 PROBLEMSTILLINGER
Problemstilling:
Utøves eierskapet i Blått Kompetansesenter AS i tråd med eiernes vedtak og etablerte normer
for god eierstyring?

Problemstillingen besvares ved å undersøke blant annet om eierne har:
-

ivaretatt kravene i aksjeloven vedrørende utforming av vedtekter og krav til innkalling og
gjennomføring av generalforsamling, valg av styre, mm.

-

satt klare resultatmål og andre mål for selskapet

-

fulgt opp at selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar

-

sikret seg nødvendig informasjon om selskapet gjennom rapportering om selskapets
måloppnåelse, krav til rapportering og møter

-

ivaretatt sin opplysningsplikt overfor fylkestinget

-

ivaretatt eventuelt andre særskilte føringer vedrørende selskapet fra fylkesting
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3.3 KILDER TIL KRITERIER
Aktuelle kilder for vurderingskriterier i denne selskapskontrollen er lov, forskrift, kommunale vedtak
og føringer, se nedenfor. Listen er ikke uttømmende, men det er viktig å understreke at revisjonens
vurderinger forankres i den vedtatte problemstillingen og kildene som er relevante for denne.
-

Kommuneloven

-

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)

-

Selskapets vedtekter

-

Fylkeskommunens vedtak/føringer

-

KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt
eide selskaper og foretak

-

NUES5: Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse

-

Veileder selskapskontroll NKRF6

Denne eierskapskontrollen gjennomføres i overensstemmelse med kommunelovens regler om
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.

Kommunelovens § 80 gjelder innsynsrett i heleide kommunale selskaper. Blått kompetansesenter
er eid av flere selskaper – også private aktører - og med fylkeskommunen som største eier.
Dersom et aksjeselskap for eksempel er delvis eid av private, vil det være unntatt fra den
innsynsretten som er omhandlet i § 80. Revisjonen må således i utgangspunktet kun forholde seg
til åpne kilder.

3.4 METODER FOR INNSAMLING AV DATA
En eierskapskontroll er en avgrenset undersøkelse av hvordan eieren utøver eierskapet i
selskapet i forhold til gjeldende føringer for dette. Undersøkelsen er basert på Revisjon MidtNorges opplegg for eierskapskontroll som er gjennomført overfor en rekke AS som våre eiere helt
eller delvis eier.

Revisor vil foreta en gjennomgang av styrende og andre relevante dokumenter, samt intervju.

5
6

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Norges Kommunerevisorforbund
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4 VURDERING

AV

KVALIFIKASJONER

OG

UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av eierskapskontrollen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Steinkjer, 01.10.2019

Sunniva Tusvik Sæter
Oppdragsansvarlig revisor
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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