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Styret samtykkjer til at Helse Bergen HF blir aksjonær ved etablering av selskapet 

Idrettsklynge Vest AS.    
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Fakta  

Idrettscampus Bergen er eit klyngesamarbeid som starta opp i januar 2017. Aktørane i 
samarbeidet er Helse Bergen, Vestland fylkeskommune, Vestland idrettskrets, Olympiatoppen 
Vest, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Sportsklubben 
Brann.  
 
Klyngesamarbeidet skal styrke samhandlinga kring arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og 
folkehelse i Vestland fylkeskommune gjennom å etablere møteplassar for 
kompetanseutvikling og -formidling. Visjonen til klynga er «styrke i samspel». 
 

Styringsgruppa i Idrettscampus Bergen vedtok 30.10.2020 forslag til endringar i namn, 

organisering og finansiering. Styringsgruppa anbefalte vidareføring av samarbeidet gjennom 

etablering av eit ideelt aksjeselskap, Idrettsklynge Vest AS.  

 

Styret i Helse Bergen HF vedtok å gå inn som aksjonær i selskapet i styremøte 16.12.2020 (Sak 

112/20 A), og er i tråd med retningslinjene for selskapsetablering, fastset av styret i Helse 

Vest RHF i møte 08.11.2006, sendt Helse Vest RHF for godkjenning.  

 

Kommentarar   

Etableringa av eit aksjeselskap er gjort for å lette administrasjonsbyrda ved 

klyngesamarbeidet.  

Deltakinga i samarbeidet, som aksjonær i selskapet, er egna til å fremme helseføretaket sitt 

formål, jf. helseføretakslova § 42, tredje ledd.  

Administrerande direktør legg til grunn, som det går fram av styresaken for Helse Bergen HF, 

at etablering av eit ideelt aksjeselskap vil gi styrke til det allereie etablerte samarbeidet og vil 

kunne bidra til å lette tilgang til ekstern finansiering av dei prosjekta samarbeidspartnarane 

ønskjer å gjennomføre i klyngesamarbeidet.  

Den økonomiske risikoen ved å gå inn som aksjonær i selskapet er svært låg.  

   
Vedlegg 1: Samarbeidsavtale for Idrettsklynge Vest 

Vedlegg 2: Vedtekter for Idrettsklynge Vest AS  

Vedlegg 3: Finansieringsmodell for klyngesamarbeidet 

   


