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Endringer i eierstruktur Viken filmsenter AS
Fylkesrådens innstilling til vedtak
Fylkesråd for kultur og mangfold får mandat til å forhandle frem nødvendige
styringsdokumenter i forbindelse med endringene i eierskapet for Viken filmsenter.
Styringsdokumentene legges frem for rådet for endelig godkjenning før generalforsamling
2020.

07.02.2020
Camilla Sørensen Eidsvold
fylkesråd for kultur og mangfold

Bakgrunn for saken
I forbindelse med regionreformen har Vestfold og Telemark fylkeskommune valgt å gå ut av
eierskapet i Viken filmsenter til fordel for Filmsenter Sør, som tidligere Telemark
fylkeskommune var medeier i. Vestfold fylkeskommune varslet de øvrige eier om dette i juni
2019 og selskapets vedtekter opererer med 12 måneders varsel for overdragelser av aksjer.
Vestfold og Telemark fylkeskommune står derfor som medeier frem mot generalforsamlingen
i juni.
Etter etableringen av Viken fylkeskommune eier Viken fylkeskommune 60% av aksjene i
selskapet, Oslo kommune 20% og Vestfold og Telemark fylkeskommune eier 20% frem til
generalforsamlingen i juni 2020. Denne saken handler om å informere fylkesrådet om at
fylkesråden for kultur og mangfold ønsker å starte arbeidet med å avklare eierskapet inkludert
forberede nødvendige styringsdokumenter (aksjonæravtale og vedtekter) i samarbeid med
Oslo kommune. Styringsdokumentene legges frem for fylkesrådet i løpet av våren 2020.

Fakta

Viken filmsenter AS er ett av syv regionale filmsenter i Norge og ble etablert i 2011 med
følgende eiere; Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune
og Østfold fylkeskommune, med like eierandeler. Fra 2017 ble også Oslo kommune medeier i
Viken filmsenter AS. Vestfold og Telemark fylkeskommune går ut av eierskapet etter
generalforsamlingen i juni 2020.

Problemstillinger og alternative løsninger
Det har så langt vært dialog med Oslo kommune på administrativt nivå om en tenkt
eierfordeling på 60/40 mellom Viken fylkeskommune og Oslo kommune. Denne fordelingen
speiler både forholdet mellom Viken og Oslo i forhold til folketall, og på den annen side det
store antallet unge filmskapere bosatt i Oslo.

Vurdering
Fylkesråden for kultur og mangfold vurderer at en 60/40 fordeling mellom Viken
fylkeskommune og Oslo kommune er fornuftig og ønsker å arbeide videre med tilpasning av
styringsdokumenter med dette som utgangspunkt.

Konsekvenser
En 60/40 fordeling vil med utgangspunkt i nåværende aksjonæravtale ikke ha noen
økonomiske konsekvenser for Viken fylkeskommune.

Vedtakskompetanse
Saken besluttes endelig av fylkesrådet.
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