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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og revisors anbefalinger, og oversender rapporten til 
fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors anbefalinger hva angår 
justering av eierskapsmeldingen og offentliggjøring av møteinnkallinger og 
protokoller. 

2. Fylkestinget ber eierrepresentanten følge opp revisors anbefalinger når det gjelder 
instruks for valgkomiteens arbeid, egenevaluering av styret og vedtektsfesting av 
disponering av selskapets overskudd, fordeling av selskapets formue ved oppløsing 
og bruk av valgkomite. 

3. Fylkestinget tar rapport til orientering. 
 
Vedlegg 
Eierskapskontroll - Blått kompetansesenter AS 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroll av Blått kompetansesenter AS i kontrollutvalgets 
møte, 15.1.2019 se sak 2/19-2. 

Revisor utarbeidet følgende problemstilling for eierskapskontrollen: 

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

Revisors konkluderer med at eierskapet i Blått kompetansesenter AS i all hovedsak utøves i 
tråd med eiernes vedtak og etablerte normer for eierstyring. Revisor har uavhengig av dette 
utarbeidet noen anbefalinger. Viser til revisor anbefalinger, se sammendraget s. 4 eller kap. 
5 s. 26: 

1. For å oppfylle aksjelovens bestemmelser må selskapets vedtekter inneholde en passus om 
anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, jf. aksjeloven § 2-2 andre ledd. 

2. Fylkeskommunen bør justere eierskapsmeldingen til neste behandling for å sikre å følge 
bestemmelser om eierskapsmelding i ny kommunelov, jf. kommuneloven § 26-1 punkt c.  

3. Fylkeskommunen bør vurdere å gjøre innkallinger og protokoller til generalforsamlinger 
tilgjengelige for alle folkevalgte, eksempelvis gjennom en innsynsløsning. 

4. Bruk av valgkomite bør vedtektsfestes, og det bør vurderes å etablere en instruks for 
valgkomiteen. 

5. Eierrepresentanten bør sikre at styret gjennomfører egenevaluering. 

Viser til høringssvarene på s. 32-33 i rapporten når det gjelder punkt 1-3 og 5. 

Konklusjon og vurdering 
Eierskapskontrollen er i samsvar med bestilling og fremlagt prosjektplan. Sekretariatet slutter 
seg til revisors anbefalinger, men sekretariatet merker seg høringssvarene som viser at 
revisors anbefalinger vil bli fulgt opp. 

Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan slutte seg til rapporten og at rapporten 
kan oversendes til videre behandling i fylkestinget. 
 
 


