
Med hjemmel i reglement for fylkestinget pkt 3.20 e) fremmes følgende 

spørsmål til fylkesrådet: 

Fylkeskommunen eier over 80% av aksjene i Bredbåndfylket AS. 

1. Har fylkesrådet, som hovedeier, vært involvert i forbindelse med etablering av 

datterselskapet Bredbåndfylket Arctic Link as? 

2. Har fylkesrådet fått informasjon om denne etableringa, og formålet med etablering av 

Bredbåndfylket Arctic Link as? 

3. Hvilken rutine har fylkesrådet for oppfølging av fylkeskommunens eierskap i 

Bredbåndfylket AS? 

4. Hvilken eierstrategi har fylkesrådet for oppgavene til Bredbåndfylket AS? 

5. På hvilken måte vil fylkesrådet informere fylkestinget om Bredbåndfylket AS` 

involvering i et så stort prosjekt som utvikling av globalt fibernett der både 

internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål er sentral, og der det vil være svært store 

økonomiske interesser? 

Mvh Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt 

Svar fra fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen. 

(for ordens skyld er spørsmålene nummerert over, det var de ikke i henvendelsen.) 

Fylkesråden tiltrådte fra 1.1.2020 og kan derfor kun svare for eget engasjement for tiden etter 

dette. Administrasjonen har imidlertid supplert med relevant informasjon fra tiden før 1.1.20. 

Til spørsmål 1. 

Jeg har som fylkesråd siden jeg tiltrådte, deltatt personlig på to generalforsamlinger og tre 

eiermøter i selskapet. Selskapet informerte i samtlige møter om etableringen av 

datterselskapet, dets formål og de utviklingsmuligheter som kunne åpne seg for både selskapet 

og regionen dersom en sjøfiberkabel med tilkobling til fylket lot seg realisere. 

Etablering av sjøfiberkabel gjennom nord-øst-passasjen mellom Norge og Japan har 

imidlertid vært drøftet og diskutert ved flere anledninger før min tid som fylkesråd. Selskapets 

mulige engasjement i samarbeidsprosjekt for å tilrettelegge for en slik kabel som både 

involverer finske, svenske og etter hvert russiske selskaper er blitt presentert for både 

offentligheten og eierkommunene, inklusive fylkeskommunen så tidlig som i 2004. Konkret 

forslag om engasjement i utviklingsprosjekt knyttet til sjøfiberkabelen Arctic Connect blei 

presentert i selskapets generalforsamling i 2018 (se vedlegg 1 Protokoll fra Generalforsamling 

i Bredbåndsfylket Troms 25.5.2018 og vedlegg 2 Presentasjon fra eiermøte i Bredbåndsfylket 

Troms 25.5.2018). 

Fylkeskommunen blei forespurt om mulig finansiell deltakelse i prosjektet før etableringen av 

datterselskapet Bredbåndsfylket Arctic Link høsten 2019. Selskapet valgte imidlertid å satse 

egne midler på dette prosjektet uten fylkeskommunal medvirkning. 



Til spørsmål 2. 

Ja, fylkeskommunen og eierkommunene er blitt informert om prosjektet og planene om 

selskapets engasjement og etter hvert datterselskapsetablering, både i presentasjoner til 

generalforsamlinger og på eiermøter tilbake til 2018. Her kan det tilføyes at det i 

Eierskapsmeldingen til det nye Troms og Finnmark fylkesting opplyses det om etableringen 

av datterselskapet Bredbåndsfylket Arctic Link. 

Til spørsmål 3. 

Fylkesråden deltar på eiermøter og generalforsamling i selskapet så fremt dette lar seg gjøre, 

og dersom fylkesråden er forhindret så møter andre med fullmakt. Dette framgår av 

protokollene og av eierskapsmeldinga som Fylkestinget mottar og behandler hvert år i 

desember. 

Ved behov for styringssignaler mellom eier og selskapet, har fylkesråden rutiner for 

involvering både politisk og administrativt avhengig av sakens natur. Det har vært omfattende 

oppfølging knyttet til endringer i selskapets vedtekter og aksjonæravtale i årene 2020 og 

2021, på grunn av både regionreformen og som følge av behov for oppdatering av forhold 

knyttet til eierkommunenes bruk av selskapet i utvidet egenregi knyttet til bredbåndstjenester 

og IT-drift. 

Til spørsmål 4. 

Fylkesrådets eierstrategi for selskapet fremgår av Eierskapsmelding 2020 (vedlegg 3 

Eierskapsmelding for Troms og Finnmark fylkeskommune) som Fylkestinget behandlet i sak 

89/20 (vedlegg 4) og den årlige eierskapsrapporten som behandles i Fylkestinget hvert år i 

desember – sist i orienteringssak 4/21. Det vil føre for langt å gjenta innholdet 

Eierskapsmeldingen her, det vises derfor til Eierskapsmeldingen vedtatt i 2020. 

Til spørsmål 5. 

Fylkesråden og Fylkesrådet følger de rutiner som Fylkestinget har fastsatt når det gjelder både 

informasjon til Fylkestinget og øvrig oppfølging av fylkeskommunens eierskap. 

Her kan det være relevant å trekke frem (slik som det fremgår av Eierskapsmeldingen sak 

89/20) at; 

KomRev Nord IKS har gjennomført selskapskontroll av selskapet og rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 

for Troms og Finnmark fylkeskommune i sak i sak 32/20 Utsatt sak 11/20 - Fra Troms fylkeskommune – 

Rapport fra selskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS i møte 22.06.2020: 

Kontrollutvalget vedtok følgende: Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak: 

1. Fylkestinget registrerer at Troms fylkeskommune har ført kontroll med sine eierinteresser i Bredbåndsfylket 

og at eierinteressene gjennomgående har vært utøvd på god måte og i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. 

2. Fylkestinget ber eierrepresentanten for Bredbåndsfylket Troms AS arbeide for at avvikene som er påvist i 

rapporten – bl.a. i forhold til anbefalingene om opplæring av styre, vedtekter, protokollføring, skriftliggjøring av 

rutiner og etisk regelverk - følges opp i selskapet. 



Mangler / ting som kan forbedres ifht KS prinsipp for eierstyring er: 

i stor grad, men ikke fullt ut oppfylt 

• Nr. 1 om opplæring av folkevalgte representanter 

• NR. 10 om å vedtektsfeste bruk av valgkomité (ivaretatt i praksis) 

• Nr. 12 om rutiner for styret (skyldes revisor ikke fikk opplysning om gjennomført egne styreseminar eller 

opplæring av nye styremedlemmer) delvis oppfylt 

• Nr. 17 om registrering av styreverv i KS sitt styrevervsregister – ett av 2 styremedlemmer oppnevnt av Troms 

fylkeskommune ikke registrert der. 

Det ble samtidig gjennomført forvaltningsrevisjon av selskapet 

Fylkesråden har arbeidet med å implementere anbefalingene fra Kontrollutvalget/Fylkestinget 

i forhold til å lukke de aktuelle avvikene og det arbeidet pågår fremdeles. Det avventes nå en 

rapport fra styret knyttet til om arbeidet er å anse som fullført og avvik lukket. 

 


