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Samandrag 

 

Idrettsklynge Vest (tidlegere Idrettscampus Bergen) er et klyngesamarbeid på tvers av åtte tunge aktører på fysisk 

aktivitet, idrett og folkehelse i Bergens-området: Helse Bergen, Vestland Fylkeskommune, Bergen kommune, 

Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Vestland Idrettskrets, Olympiatoppen Vest og Sportsklubben Brann.  

 

I januar 2017 ble det signert en samarbeidsavtale mellom partene. Partene fornyet sin samarbeidsavtale 11. mars 

2019. Denne samarbeidsavtala gikk ut 31. desember 2020. Det er behov for å løfte prosjektet videre, og 

styringsgruppen vedtok 30.10.2020 forslag til endringer i både navn, organisering og finansiering. Styringsgruppen 

anbefalte videreføring av samarbeidet gjennom oppretting av ideelt AS og finansieringsmodell slik det fremgår av ny 

samarbeidsavtale (vedlegg 1), utkast til vedtekter (vedlegg 2) finansieringsmodell (vedlegg 3) og justert strategi. 

Endringa innebærer oppretting av et ideelt AS. 

 

Helse Bergen HF har både i sitt ledermøte og sitt styremøte behandlet saken og støttar at en går inn som aksjonær i 

det ideelle aksjeselskapet Idrettsklynge Vest AS etter forutsetningene som ligger til grunn i samarbeidsavtale, utkast til 

vedtekter og finansieringsmodell 

 

Helse Bergen HF kan etter loven inngå som eier i eit ideelt AS, men det må foreligge en formell godkjenning fra styret 

iHelse Vest før en selskapsetablering med Helse Bergen som aksjonær finner sted. 

.  

Når det gjelder saksbehandlingen ved en slik godkjenning fremgår følgende av retningslinjenes pkt. 2, romertall vi.: 

 

«Førespurnad om samtykke til etablering av dotterselskap og/eller opptak av lån i slike selskap blir fremma skriftlig 

ovanfor Helse Vest RHF med bakgrunn i behandling i styret i helseføretaket. Av styresaka må det mellom anna gå fram kva 

som er grunngjevinga for etableringa av selskapet, ein vurdering av dei sentrale spørsmål knytt til formålet, ei utgreiing 

med omsyn til korleis selskapet skal finansierast, kva verdiar som skal overførast til selskapet og korleis helseføretaket vil 

ivareta sin eigarinteresse i tillegg til ei omtale av andre økonomiske/juridiske/personellmessige konsekvensar.» 

 

Helse Bergen HF har foretatt en vurdering av disse forhold og konkluderer med at deltakelse som eigar i et ideelt AS, 

er innenfor våre rammer og retningslinjer. Denne vurdering fremkommer av dette notatet. 

 

 

Bakgrunn  
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Målsetting 

Visjonen for samarbeidet er «Styrke i samspel». Samarbeidet skaper innovasjon på tvers, mer midler gjennom felles 

søknader og økt  kompetanse gjennom nettverk og fellesprosjekt. 

 

Eksempler på noen av prosjektene som har vært verdiskapende i Idrettscampus Bergen: 

 Kroppsøvingsprosjektet - tilrettelegging for deltaking i, og gjennomføring av, 

 kroppsøvingsfaget på vidaregåande skular med mål om at fleire elevar skal få godkjent 

vitnemål (Os-prosjektet, gjennom Knutepunktet i ICB) 

www.idrettscampusbergen.no/2020/09/08/gjennombrot-i-kroppsovingsprosjektet/ 

 

 www.aktivegamere.no samarbeid om strategiar, kompetanse og utvikling av e-sport og 

      gaming i topp og breidde i Vestland. 

 

 www.tryggeutovere.no satsing på tilrettelegging av aktivitet for barn og ungdom med usynlege behov. 

 

Idrettscampus Bergen legger til rette for å løse utfordringer som ligger innenfor alle organisasjonene sitt 

ansvarsområde, men som ikke kan løses på ein optimal måte i en organisasjon alene. De viktigste resultatene av 

samhandlingen for den enkelte aktør i Idrettscampus Bergen, er summert i vedlagt presentasjon. (vedlegg4) 

 

Helse Bergen har valgt å ha Energisenteret for barn og unge som primært bidrag inn i idrettsklyngen, og har 

lederansvar og svært aktiv deltakelse i eksisterende møteplasser etablert gjennom Idrettscampus Bergen. Ressurser 

og kompetanse fra klinikker i foretaket er lagt inn på prosjekt-nivå (Møteplassar). En slik aktiv tilnærming samsvarer 

godt med våre mål om å skape en helhetlig pasientbehandling gjennom Glasblokkene. For å sikre dette, må Helse 

Bergen se ut av sjukehuset og på de arenaene og aktørene som finnes på hjemstedet der pasienten bor, både i 

forebyggende og behandlende perspektiv.  

 

For barn og unge er det særlig viktig at behandlinga som skjer på sykehuset kan bli fulgt opp på en tilfredsstillende 

måte hjemme der pasienten bor.  Samarbeid med kommunehelsetjeneste og skole, men også idretten og det frivillige, 

er essensielt for en verdig hverdag for barn og unge med særskilte behov. Likeverdige samarbeid mellom partane 

bidrar til økt oppmerksomhet og kvalitet på felles ansvarsområde og –tjenester.  

 

Av særleg verdi for Helse Bergen nevnes møteplassen Knutepunktet. 

https://www.idrettscampusbergen.no/knutepunktet-2/. Målet i Knutepunktet er at barn og unge skal få lyst til å være 

fysisk aktive, trives på trening og oppleve fellesskap med hverandre. Det blir skapt gode modeller for 

samarbeidsformer der frivillige organisasjoner og primærhelsetjenesten øker kompetansen og viderefører tilbud om 

fysisk aktivitet i nærmiljø til barn og unge med særlige behov. «Overgangen frå sjukehus til heimstad» er et særleg 

nøkkelfokus som Energisenteret for barn og unge løfter gjennom møteplassen Knutepunktet, og det har i 2020 vært 

en av hjertesakene til Ungdomsrådet i Helse Bergen. 

 

Dette er samfunnsoppdraget vårt – det er arbeidsoppgåvene våre, men vi løser de mer effektivt og med høyere 

kvalitet saman. 

 

 

Navnebyte 

Bakgrunnen for å endre navnet til Idrettsklynge Vest er at det bedre speiler formålet og hvordan 

aktørane samhandlar. Flere av aktørene har heile Vestland som virkeområde og delprosjektene 

involverer større deler av fylket. Det er også eit mål om at fleire av føretaka i Helse Vest HF skal kunne ta del i 

prosjektene i idrettsklyngen. Ved bruk av campusomgrepet har enkelte assosiert dette med et 

http://www.idrettscampusbergen.no/2020/09/08/gjennombrot-i-kroppsovingsprosjektet/
http://www.aktivegamere.no/
http://www.tryggeutovere.no/
https://www.idrettscampusbergen.no/knutepunktet-2/
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fysisk bygg, og det er det ikke aktuelt å etablere.  

 

Organisering 

Allerede i starten av samhandlingen var det enighet mellom aktørene at samarbeidsavtalen var en 

første fase. Dei to siste årene har en jobbet for å skape en mer bærekraftig organisering og finansiering. Som del av 

prosessen har styringsgruppen engasjert PwC til å utarbeide forslag til samarbeidsavtale og vedtekter. Ved å etablere 

et ideelt AS vil en kunne utvikle en egen organisasjon, tilsette en daglig leder og søke om eksterne midler. 

 

Forslaget til styringsgruppen er at Idrettsklynge Vest AS skal organiseres som eit ideelt aksjeselskap. Det skal altså ikke 

deles ut utbytte fra selskapet. De av de åtte samarbeidspartene som ikke blir med som aksjonærer i selskapet, skal ha 

tilknyting til selskapet gjennom å inngå samarbeidsavtalen (vedlegg 1). Aksjonærane skal også vere parter i 

samarbeidsavtalen. 

 

Selskapet skal ha et Årsmøte, der både aksjonærene og samarbeidspartene, dvs. dei partene som ikke er aksjonærer i 

selskapet, er representert med en representant.  

 

Ved å inngå samarbeidsavtalen binder aksjonærene seg avtalerettslig til å stemme på den etterfølgende 

generalforsamlingen i tråd med det årsmøtet har fastsatt i forkant, jmf.samarbeidsavtalen pkt. 3 siste avsnitt. 

Årsmøtet blir såledese reelt selskapet sitt øverste organ. Hver av partene har en stemme på årsmøtet. 

 

Selskapet sitt styre skal erstatte styringsgruppen. Hver part i samarbeidet, dvs. også de som ikke er aksjonærer, har 

rett, men ikke plikt, til å utpeke et styremedlem hver, jf. Samarbeidsavtalen pkt. 4.  

 

Samarbeidet skal også ha en arbeidsgruppe med åtte medlemer, jf. pkt. 6. Hver part har plikt til å velje en 

representant til arbeidsgruppen  

 

Det er fastsatt i pkt. 12 i samarbeidsavtalen at i en periode på fire år etter avtaleinngåelse, kan aksjonærane ikke 

avhende aksjane sine. I samme periode er aksjonærene og samarbeidspartene forpliktet til å vere avtaleparter, jf. pkt. 

13. 

 

Selskapet må etter aksjelova ha vedtekter. Styringsgruppen har lagt opp til korte vedtekter (vedlegg 2), dette da det er 

en forutsetning at det meste blir regulert av samarbeidsavtalen.  

 

Som eget rettssubjekt gjennom å være et AS, vil noen av aktørene vere med som aksjonærer i selskapet, mens andre 

aktører bare vil vere tilknyttet  selskapet gjennom samarbeidsavtalen. Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen 

og Olympiatoppen Vest har valgt å ikke gå inn som aksjonærer, men er med i samarbeidet gjennom inngått 

samarbeidsavtale. HVL og UiB vurderte at det i henhold til institusjonenes eierskapsstrategi, ikke var aktuelt med 

deltakelse i dette aksjeselskapet.  

 

Det er på bakgrunn av dette, laget et forslag til ny samarbeidsavtale som ble vedtatt i styringsgruppen 30.10.2020. Alle 

aktørene skal behandle styringsdokumentene i sine beslutningsorgan og på basis av det, evt. undertegne avtalen i 

slutten av januar 2021. Vestland Fylkeskommune har allerede vedtatt at de ønsker å gå inn som aksjonær i selskapet.   

 

Finansiering 

Aksjekapitalen på kr 30.000 vil fordeles på aksjonærene. Selskapet skal sikres en grunnfinansiering som skal dekke 

lønn til daglig leder, driftskostnader og prosjektmidler. Med overgang til ideelt AS vil alle aktørene forplikte seg til å 

bidra med ressurser inn i arbeidet. Styringsgruppen legger opp til at selskapet skal bli selvfinansierende (jf punkt 8 i 

avtalen som er lagt ved saken). Vedlegg 3 viser finansieringsmodell for 2021 og hvilke midler som blir stilt til rådighet i 

2021. Intensjonen er at partene skal bidra i årene etter 2021 med beløp i om lag tilsvarende størrelse. 



 

4 
 

Vurdering  
 

1.Grunngjevinga for etableringa av selskapet. 

  

Som det fremgår av forrige punkt eksisterer det et samarbeid i dag mellom partene. Dagens samarbeid er basert på en 

samarbeidsavtale som regulerer rettigheter og plikter mellom partene uten at samarbeidet utgjør en juridisk enhet.  

  

Etter grundige overveielser har partene kommet frem til at samarbeidet nå ønskes videreført gjennom en egen 

juridisk enhet. At samarbeidet kun var avtalebasert, men aktivitetene utad fremstår som på vegne av en rekke 

aktører, ble ansett for å kunne lede til uønskede, og uavklarte ansvarsgrenser og ansvarsforhold.  Når samarbeidet 

ikke var organisert gjennom en egen juridisk enhet, medførte dette videre at Idrettscampus Bergen ikke kunne ha 

egne ansatte, eget regnskap eller organisasjon mv.  

  

Det var flere ulike samarbeidsformer som ble vurdert, før det ble besluttet at det var aksjeselskapsformen som var 

aktuell. I forkant av beslutningen har et eget organisasjonsutvalg og et eget økonomiutvalg med bistand fra PwC vært 

involvert i arbeidet. I tillegg til å vurdere fordeler og ulemper ved henholdsvis et avtalebasert samarbeid og et 

samarbeid gjennom et aksjeselskap, ble også samvirkeforetak, stiftelse og forening vurdert.  

 

Aksjeselskap ble valgt fordi denne samarbeidsformen har en kjent og klar ansvarsbegrensning mellom deltakerne og 

selskapet, samt at selskapsformen er godt kjent blant samarbeidspartnere og øvrige aktører.  

  

Forholdet mellom samarbeidspartnere som er aksjonærer er regulert gjennom aksjeloven og gjennom forslag til 

samarbeidsavtale. Avtalen regulerer også forholdet til samarbeidspartner som ikke er aksjonærer.  

           

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt, og reguleres av aksjeloven. Aksjonærene i selskapet er kun ansvarlig for 

innskutt aksjekapital. Aksjeselskapet kan ha egne ansatte. Det er generalforsamlingen i aksjeselskapet som er 

selskapets øverste organ, og derfor fatter beslutningene i selskapet. I tillegg til aksjeloven, vil samarbeidet reguleres av 

den samarbeidsavtalen som er utarbeidet. I samarbeidsavtalen er generalforsamlingen underlagt felles beslutninger 

fra samarbeidspartnere gjennom et eget årsmøte. 

  

Aksjeselskapet er tenkt etablert med totalt NOK 30 000 i aksjekapital og resterende finansiering ved “driftstilskudd” 

fra samarbeidspartnere.  

  

Helse Vest sin eierandel og andel av aksjekapital er 25% av selskapet, altså NOK 7500. Med en eierandel på 25%, og 

ikke høyere stemmeandel eller bestemmende innflytelse vil idrettsklynge Vest AS ikke være et datterselskap av Helse 

Vest.  

  

Vedtektene stenger for utdeling av utbytte til eiere eller andre, hvor det eventuelt resterende overskudd ved avvikling 

av selskapet skal utdeles til organisasjoner med tilsvarende formål som ikke har erverv til formål.  

 

  

 2.Ein vurdering av dei sentrale spørsmåla knytt til formålet. 

  

Idrettscampus Bergen (nå Idrettsklynge Vest) har over lenger tid arbeidet med det som skal være selskapets strategi. 

Gjennom selskapets strategiarbeid, er det blant annet lagt en strategi for hva selskapets skal jobbe med, hvilke mål 

selskapet skal nå, og en tidsplan for når selskapet skal nå ulike milepæler.  Selskapets formål er utarbeidet på 

bakgrunn av selskapets strategi. Ved utarbeidelsen av selskapets formål, har det vært sentralt at selskapet gjennom 

sitt arbeid ikke skal bli en konkurrent til aksjonærene og samarbeidspartnerne til selskapet. Selskapet skal imidlertid 
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være en møteplass for partene, og dessuten skape synergier for partene ved at arbeidet til selskapet også skal bidra til 

å styrke de ulike partenes eget formålsarbeid.  

  

3.Ei utgreiing med omsyn til korleis selskapet skal finansierast, kva verdiar som skal overførast til selskapet og 

korleis helseføretaket vil ivareta sin eigarinteresse. 

  

Aksjonærene i selskapet vil ved stiftelse være forpliktet til å skyte inn aksjekapitalen til selskapet. Det er lagt opp til at 

selskapet kun skal ha en minimumsaksjekapital, og aksjekapitalen er derfor kr 30 000. Dette er altså den laveste 

aksjekapitalen et aksjeselskap kan ha etter aksjeloven. Som nevnt vil Helse Vest sin andel beløpe seg til NOK 7500, 

med en eierprosent på 25%.  

  

Videre er det forutsatt at det skal være liten forskjell mellom en aksjonær og en samarbeidspartner til selskapet. Dette 

innebærer at det er lagt opp til at både aksjonærer og samarbeidspartnere skal bidra til å finansiere selskapet. 

Selskapets finansiering reguleres av samarbeidsavtalens punkt 8 og vedlegg 2.  

  

Når det har vært drøftet hvordan selskapet skal finansieres, har det blitt ansett nødvendig at partene (aksjonærene og 

samarbeidspartnerne) bidrar med finansiering til selskapet. Det har blitt anerkjent at det i relasjon til partenes bidrag 

er ulike hensyn å ta, både med tanke på bidragenes størrelse, og for hvor lang tid hver enkelt part har mulighet til å 

binde seg hva gjelder plikt til å finansiere selskapet.  

  

Det er i samarbeidsavtalen forutsatt at partene skal yte tilskudd til selskapet, og tilskuddene er nærmere presisert i 

vedlegg 2. Da det kan være både politiske, økonomiske og andre rammer som påvirker partenes mulighet til å bidra 

med tilskudd til selskapet, er det forutsatt at partenes konkrete bidrag skal avklares før hvert enkelt kalenderår.  

  

Det sentrale ved finansieringen, er at selskapet skal nå sitt formål, og at det ikke er underfinansiert. Det er forutsatt at 

bidrag til finansiering kan skje gjennom annet bidrag enn kontanter, som for eksempel at ressurser stilles til 

disposisjon med selskapet. Dersom dette skal anses som en del av finansieringen, er det imidlertid en forutsetning at 

dette avtales særskilt med selskapet.  

  

I tillegg til partenes bidrag, er det forutsatt at selskapet skal søke om støtte til sine konkrete prosjekter fra ulike 

aktører.  

  

Aksjonærforhold og samarbeidsavtalen legger i så liten grad som mulig bindinger for Helse Bergen fremover i den grad 

en skulle finne at samarbeidet ikke er i tråd med foretakets strategi.  

  

Helse Bergen sin eierinteresse er også ivaretatt gjennom egen klausul om anledning til å tre ut av samarbeidet og ved 

klausul hvor andre samarbeidspartnere kan utelukkes fra samarbeidet dersom disse misligholder sin del av avtalen.  

  

 

 

 

4. I tillegg til ei omtale av andre økonomiske /juridiske/personellmessige konsekvenser 

  

Slik selskapet nå er foreslått organisert, er det lagt opp til at selskapet skal være en skattefri organisasjon som bidrar 

til å realisere de ulike samarbeidspartenes ikke økonomiske formål. Dersom selskapet gjennom sitt arbeid eller andre 

faktorer endrer karakter, kan imidlertid dette påvirke selskapets skatterettslige status. Det sentrale for skattefriheten, 

er at selskapet ikke skal ha erverv til formål.  
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En forutsetning for eventuell mva.plikt, er at selskapet driver næringsvirksomhet, og at selskapet selger avgiftspliktige 

varer eller tjenester. Videre er hovedregelen at selskapet over en periode på tolv måneder (ikke knyttet til 

kalenderåret), har omsetning omfattet av merverdiavgiftsloven som overstiger kr 50 000. Som nevnt vil selskapet pt. 

Ikke selge tjenester, men dette kan endre seg over tid og må da vurderes i forhold til grense på NOK 50 000 

  

Som nevnt over, vil alle som skal være aksjonær i selskapet, være forpliktet til å skyte inn selskapets aksjekapital. 

Dette gjelder da også helseforetaket. Da det er lagt opp til at selskapet skal ha en aksjekapital på kr 30 000, vil det 

være et mindre beløp fordelt på hver aksjonær. I tillegg til dette vil aksjonærene på lik linje med samarbeidspartnerne 

være forpliktet til å bidra med driftskapital. Hva gjelder driftskapitalen, er det i stor grad tatt hensyn til at det er ulike 

hensyn å ta i hver enkelt organisasjon, og at den enkeltes bidrag over tid skal speile partenes evne til å bidra. Dette er 

også årsaken til at det hvert år skal utarbeides et dokument tilsvarende vedlegg 2, da dette gir partene større 

fleksibilitet.  

 

 

Offentlige anskaffelser mv.  

Spørsmålet er videre om Helse Vests driftstilskudd er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. 

Anskaffelsesregelverket gjelder utelukkende for offentlige aktører som inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og 

anleggskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser jf. anskaffelsesloven § 2. Spørsmålet blir derfor om 

selskapets virksomhet er å anse som levering av tjenester til Helse Vest.  

  

Vår forståelse av selskapets formål og virksomhet er selskapet skal være en møteplass og felles plattform for å styrke 

fagfeltet og statusen til idrett og fysisk aktivitet, bidra til kompetanseutvikling og formidling, synergier mellom ulike 

aktører samt å styrke folkehelsen. Selskapets formål og virksomhet fremstår etter vår vurdering som et arbeid som 

skal gagne allmennheten og idretten, og ikke Helse Vest direkte i form leveranse av tjenester. Vi antar videre at 

selskapet ikke direkte skal dekke Helse Vest sine lovpålagte oppgaver.  

 

Vår foreløpige vurdering er derfor at selskapets virksomhet ikke innebærer leveranse av tjenester til Helse Vest og at 

driftstilskuddene derfor ikke er å anse som en motytelse. Driftstilskudd til selskapet vil derfor trolig ikke være omfattet 

av anskaffelsesregelverket. Det må likevel tas forbehold om at dette kan stille seg annerledes dersom 

driftstilskuddene og virksomheten endrer karakter eller om det foreligger andre forhold som PWC i dag ikke har 

kjennskap til som tilsier at virksomheten skal levere tjenester til Helse Vest. Vi kan foreta en nærmere vurdering ved 

behov.  

  

Dersom driftstilskuddene ikke er å anse som en motytelse for leverte tjenester omfattet av anskaffelsesregelverket, 

må man vurdere om driftstilskuddene er å anse som statsstøtte. Et hovedvilkår for at noe er å regne som statsstøtte 

er at mottakeren, i dette tilfellet selskapet, er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet, noe som i 

statsstøttesammenheng innebærer å tilby varer/tjenester på et marked. Vår forståelse er at selskapet ikke skal utføre 

noen form for økonomisk aktivitet, herunder ikke utdele utbytte eller ha økonomisk vinning som formål. All den tid 

selskapet ikke utfører økonomisk aktivitet, vil ikke Helse Vest sine driftstilskudd bli ansett som statsstøtte. Dette kan 

likevel stille seg annerledes i fremtiden om selskapets virksomhet endrer karakter.  

  

Vår foreløpige vurdering er derfor at driftstilskuddene ikke er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser eller i 

strid med statsstøtteregelverket. 

Vedlegg og referansar 
1. Samarbeidsavtale  

2. Utkast til vedtekter  
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3. Finansieringsmodell 

4. Presentasjon «Verdi Idrettscampus Bergen»  

 


