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Utvalgssaksnr.

Utredning - omorganisering av Opera Østfold
Vedlegg:
1 gtl. Management - Opera Østfold Utredning av overordnede rammebetingelser for styring og
administrasjon ved en etablering som selvstendig institusjon
2 KS Advokatene - Østfoldteatret, utredning av juridiske forhold
3 Toril Mølmen; Oppsummeringsnotat vedr. selskapsform og forholdet til merverdiavgift m.m.
4 Pensjonseksperten - utredning av tjenestepensjon i Opera Østfold
5 Opera Østfold - Utkast til aksjonæravtale mellom Halden kommune og Østfold
Fylkeskommune
6 Opera Østfold - utkast til vedtekter og styreinstruks

Fylkesordførerens forslag til innstilling
1.

2.

3.
4.
5.

Resultatet av styringsgruppens utredninger av framtidig organisering av Opera
Østfold, slik det framkommer i vedlagte utkast til aksjonæravtale mellom Østfold
fylkeskommune og Halden kommune som vertskommune, godkjennes og legges til
grunn for videre arbeid. Fylkesordføreren gis fullmakt til å godkjenne mindre
endringer og signere aksjonæravtalen.
Forutsatt positivt vedtak i Halden kommunestyre, omorganiseres Opera Østfold til
et aksjeselskap. Virksomheten med ansatte blir overført til det nye selskapet fra 1.
januar 2020 gjennom en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven kapittel
16.
Østfold fylkeskommune vedtar å tegne 250 aksjer pålydende kr 1000, samlet kr
250.000,- forutsatt at Halden kommune gjør det samme. Aksjekapitalen innbetales
før stiftelsesmøte høsten 2019. Inndekning tas fra regionalfondet.
Driftsstøtten fra Østfold fylkeskommune settes til kr 3.600.000 årlig i nominelle
2019 kroner. Støtten overføres fra budsjettrammene til dagens operavirksomhet
med kr. 3.305.000, økningen på kr 295.000 innarbeides i budsjettet.
En eventuelt opparbeidet egenkapital i Opera Østfold per 31.desember 2019
overføres det nye selskapet.

6.
7.

8.
9.

Fylkesordføreren får fullmakt til å utnevne fylkeskommunens representanter og
vararepresentanter til generalforsamlingen.
Østfold fylkeskommune anbefaler at «Styringsgruppen for organisasjonsutredning
Opera Østfold» blir utnevnt som styre på stiftelsesmøter og fungerer frem til
ordinær generalforsamling i 2020, med unntak av Østfold fylkeskommunes og
Halden kommunes administrative representanter som gis observatørstatus med
møte og talerett.
Østfold fylkeskommune og Halden kommune forplikter seg til å arbeide videre for at
staten skal øke sitt tilskudd til Opera Østfold.
Fylkesrådmannen bes legge til rette for at Opera Østfold AS kan stiftes så snart som
mulig i 2. halvår 2019, slik at styret kan komme på plass og arbeide for at selskapet
er klart for oppstart 1.1.2020.

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Resultatet av styringsgruppens utredninger av framtidig organisering av Opera
Østfold, slik det framkommer i vedlagte utkast til aksjonæravtale mellom Østfold
fylkeskommune og Halden kommune som vertskommune, godkjennes og legges til
grunn for videre arbeid. Fylkesordføreren gis fullmakt til å godkjenne mindre
endringer og signere aksjonæravtalen.
Forutsatt positivt vedtak i Halden kommunestyre, omorganiseres Opera Østfold til
et aksjeselskap. Virksomheten med ansatte blir overført til det nye selskapet fra 1.
januar 2020 gjennom en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven kapittel
16.
Østfold fylkeskommune vedtar å tegne 250 aksjer pålydende kr 1000, samlet kr
250.000,- forutsatt at Halden kommune gjør det samme. Aksjekapitalen innbetales
før stiftelsesmøte høsten 2019. Inndekning tas fra regionalfondet.
Driftsstøtten fra Østfold fylkeskommune settes til kr 3.600.000 årlig i nominelle
2019 kroner. Støtten overføres fra budsjettrammene til dagens operavirksomhet
med kr. 3.305.000, økningen på kr 295.000 innarbeides i budsjettet.
En eventuelt opparbeidet egenkapital i Opera Østfold per 31.desember 2019
overføres det nye selskapet.
Fylkesordføreren får fullmakt til å utnevne fylkeskommunens representanter og
vararepresentanter til generalforsamlingen.
Østfold fylkeskommune anbefaler at «Styringsgruppen for organisasjonsutredning
Opera Østfold» blir utnevnt som styre på stiftelsesmøter og fungerer frem til
ordinær generalforsamling i 2020, med unntak av Østfold fylkeskommunes og
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Halden kommunes administrative representanter som gis observatørstatus med
møte og talerett.
Østfold fylkeskommune og Halden kommune forplikter seg til å arbeide videre for at
staten skal øke sitt tilskudd til Opera Østfold.
Fylkesrådmannen bes legge til rette for at Opera Østfold AS kan stiftes så snart som
mulig i 2. halvår 2019, slik at styret kan komme på plass og arbeide for at selskapet
er klart for oppstart 1.1.2020.

8.
9.

Sarpsborg, 6. mai 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Regionalplan kultur 2018 – 2029:
Hentet fra strategi 3: Stimulere de kompetente kunst- og kulturmiljøene


Opera Østfold har både statlig, fylkeskommunal og kommunal finansiering. Det bør
være et siktemål å oppnå̊ en finansieringsmodell som innebærer en fordeling med
70% finansiering fra stat og 30% fra lokalt/regionalt nivå. I et videre samarbeid mellom
Halden kommune, Østfold fylkeskommune og staten må forholdene legges til rette slik
at Opera Østfold videreutvikler seg organisatorisk, herunder også̊ vurdering av
framtidig organisasjonsform, og behov for gode fysiske rammebetingelser.

11.april 2018 fattet Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur i Halden kommune følgende
vedtak:


Halden kommune tar initiativ overfor Østfold fylkeskommune ved fylkeskultursjef og
ber om å utrede endring av organisasjonsform for OPERA ØSTFOLD.

20.september 2018: Inngått samarbeidsavtale mellom DNBE og Opera Østfold
17. oktober 2018: Næring og kulturkomiteen gjorde vedtak med bl.a. følgende punkter om
utvikling av operavirksomheten i Østfold:
1. Samarbeidsavtalen mellom Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold tas til
orientering, herunder partenes ønske om å arbeide for samlokalisering av
virksomhetene.
2. Ambisjon for Opera Østfold om å bli anerkjent som en regionopera med styrket
finansiering fra staten legges til grunn for det videre arbeidet, og følges opp i
fylkeskommunens lobbyarbeid.
3. Østfold fylkeskommune sender en oppdatering om Opera Østfolds status i forhold til
kriteriene for status som regionopera til Kulturdepartementet.
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4. Fylkesrådmannen bes å gå i dialog med Halden Kommune, for at man sammen jobber
videre med en politisk sak om framtid og organisering av Opera Østfold. Komiteen ber
om at saken settes opp på møte i mars 2019
22.november 2018: Fylkesutvalget behandlet en fremdriftsplan for utredningsarbeidet med
følgende vedtak:


Fremlagte fremdriftsplan vedtas. Saken kommer tilbake til politisk behandling i august
2019, i tråd med fremdriftsplanen.

27. mars 2019: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur i Halden kommune behandlet
saken «Opera Østfold - endring i organisasjonsform» med følgende vedtak:



Halden kommune støtter at Opera Østfold omdannes til et aksjeselskap.
Justering av opptrappingsplanen, slik at kommunen kommer på samme støttenivå
som fylket, innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

2.mai 2019: Formannskapet i Halden behandlet saken «Opera Østfold - endring i
organisasjonsform» med følgende vedtak:



Halden kommune støtter at Opera Østfold omdannes til et aksjeselskap.
Justering av opptrappingsplanen, slik at kommunen kommer på samme støttenivå
som fylket, innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

23.mai 2019: Halden kommunestyret behandler saken «Opera Østfold - endring i
organisasjonsform».
Denne saken fremmes i fylkestinget under forutsetning av at Halden kommunestyret
stadfester formannskapets vedtak 23.mai 2019.

Fakta
Historikk
Opera Østfold er en del av den nasjonale satsingen på distrikts- og regionoperaer i Norge.
Grunnlaget for den nasjonale kulturpolitikken på scenekunstområdet og statsstøtten til
scenekunst har følgende hovedmål:


Å ha scenekunsttilbud av høy kunstnerisk kvalitet, som er mangfoldig, nyskapende og
utfordrende og som når hele befolkningen og forvalter kulturarven (St.meld. nr 32
(2007-2008) Bak kulissene).

Opera Østfold startet som et fylkeskommunalt prosjekt i 2003 i forbindelse med fylkets
tusenårssted og fremføringen av Aurora i 2005. I 2005 ble operaaktiviteten lagt inn under
Delta K (Østfold kulturutvikling) som hadde kontorer i Gamlebyen i Fredrikstad. I 2007 inngikk
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Østfold fylkeskommune og Halden kommune en samarbeidsavtale om operasatsingen i
Østfold, og det var i den forbindelse Opera Østfold formelt fikk sitt navn. I 2009 fikk Opera
Østfold status som Distriktsopera med faste tildelinger over statsbudsjettet, og i 2010 flyttet
Opera Østfold sine kontorer fra Gamlebyen og inn i egne lokaler på Fredriksten festning i
Halden. I 2013 ble Opera Østfold, som en prøveordning, en fylkeskommunal virksomhet.
I 2014 ble avtalen mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune reforhandlet og
Halden kommune forpliktet seg til å starte en opptrappingsplan fra 2018 for å komme på lik
linje med Østfold fylkeskommune sine tildelinger i 2020. Samarbeidet med Halden kommune
og Østfold fylkeskommune er organisert med et Operaråd som består av seks personer. To
representanter fra politisk nivå og en representant fra administrativt nivå fra hver part.
Operarådet har ingen beslutningsmyndighet.
Fra 2017 ble Opera Østfold en egen virksomhet i Østfold fylkeskommune og i 2019 fikk Opera
Østfold status som Regionopera.
I forskningsrapporten Operasjon Operanasjon, utarbeidet av Telemarksforskning i 2016, ble
Opera Østfold omtalt som den distrikts-, og regionoperaen i Norge som hadde lykkes best
med å produsere på et høyt kunstnerisk nivå og samtidig ha en god lokal forankring. Dette blir
fulgt opp i Scenekunst.no sin artikkel 26. juni 2018. Hilde Halvorsrød fra nettstedet
Scenekunst.no besøkte samtlige distrikts-, og regionoperaer i løpet av et år og skrev følgende
om Opera Østfold: (http://www.scenekunst.no/sak/norge-et-operaland/)
«Opera Østfolds Tryllefløyten fremstår som det klare høydepunktet blant de ti forestillingene.
Produksjonsteamet har virkelig greid å skreddersy oppsetningen til de begrensingene og
ressursene de har til rådighet. De visuelt spektakulære omgivelsene på Fredriksten festning i
Halden ble utnyttet til fulle, samtidig som de overvant nesten umulige lydforhold og fikk til et
sømløst samspill mellom profesjonelle, frivillige og en rekke medvirkende barn.»
Opera Østfold har helt fra starten hatt en ambisjon om å levere høy kunstnerisk kvalitet og
samtidig nå ut til et bredt publikum. Opera Østfold har hatt en positiv utvikling, og for
produksjonen av Il trovatore i 2019 er det inngått kunstneriske samarbeid med DNBE,
Wermland Opera og Gøteborgs Operan. I tillegg er det engasjert internasjonale solister og
kunstnerisk team. Utendørsoppsetningene er besøkt av et bredt publikum. I tillegg produserer
Opera Østfold, gjennom hele året, konserter og mindre forestillinger på ulike arenaer som det
vanligvis ikke fremføres opera. Opera Østfold har opparbeidet en struktur og kompetanse
som gjør at organisasjonen i dag fremstår som en tydelig regional kulturinstitusjon.
Fremtidig organisering
Det må legges til rette for at Opera Østfold kan oppfylle kravene til kvalitative og kvantitative
mål gjennom ressurser, kompetanse, organisasjons- og styringsmodell. Ambisjonene i Østfold
ligger godt forankret i den nylig rullerte Regionalplan kultur 2018-2028, som er gjeldende til
en ny kulturplan for Viken blir vedtatt.
Følgende fremdriftsplan ble vedtatt i Fylkesutvalget 22.november 2019:
Oppgave

Forslag

Tidsperiode
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Operarådet (består av to politisk valgte og en
Etablere styringsgruppe for
adm. repr. Fra hhv. Halden og Østfold
dialog og gjennomføring
fylkeskommune., 2 adm.) suppleres med
utvalgsleder kultur fra begge
Møte med
Forankre omorganiseringen hos statlige
Kulturdepartementet
myndigheter, be om økt statlig tilskudd
Det økonomiske grunnlaget for evt. Å
Utarbeide ny samarbeidsavtale
omorganisere Opera Østfold må̊ være avklart,
mellom Opera Østfold, Halden
inkl. Haldens opptrappingsplan. Øvrige
k. og Østfold fylkeskommune.
samarbeidsforhold reguleres i avtalen.
Engasjere konsulent som nå̊ har tilsvarende
oppdrag for Østfoldteatret, til å lage et
Utrede alt. selskapsform og
begrunnet forslag for Opera Østfold (tidligere
økonomiske konsekvenser
avklart at det kun er IKS eller AS som er
relevant.)
Utarbeide utkast til vedtekter,
arbeidsgivertilknytning Spekter/NTO,
arbeidsavtaler for ansatte, inkl. pensjonstilbud
Avklare og forberede grunnlag og overgangsordninger for
for virksomhetsoverdragelse
arbeidsgiver/arbeidstaker, utrede
forsikringsordninger. Utføres av Gunnar Lossius
som gjør tilsvarende avklaringer og forberedelse
for Østfoldteatret.
Politisk behandling i Østfold fylkeskommune og
Politiske beslutninger
Halden kommune
Forutsatt vedtak om å omorganisere:
Forberede alle dokumenter, utnevne styre,
etablere praktiske avtaler knyttet til regnskap,
revisjon, budsjett og regnskapsrutiner, overføre
Gjennomføre omorganisering alle avtaler som Opera Østfold i dag har i
og stifte selskap
tilknytning til driften (IKT/lisenser/
kontorutstyr/leiebil/kontor –
lager/markedsføring/sponsoravtaler).
Gjennomføres av operasjefen.
Opera Østfold etableres ikke som virksomhet i
Viken fylkeskommune. Planer for avvikling av
Opera Østfold virksom i nytt
den fylkeskommunale virksomheten.
selskap
Avviklingsplan må være etablert, gjennomføres
av operasjefen i samarbeid med økonomisjef
Østfold fylkeskommune.

For hele
perioden
Januar
2019
Vår 2019

Januar
2019

1. tertial
2019

August
2019

Høst 2019

1.1.2020

Styringsgruppen har bestått av Operarådets medlemmer: Elin Johanne Tvete, Liv Leirstein,
Thor Edquist, Elisabeth Giske, Toril Mølmen og Stein Wilhelmsen samt Andreas Lervik, leder
for Næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune og Joakim Karlsen, leder for
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Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur i Halden kommune. Operarådets leder, Elin
Johanne Tvete, har ledet Styringsgruppen.
Resultatet av styringsgruppen arbeid
Etter at vedtaket om fremdriftsplan ble fattet 22.november 2019 startet arbeidet med å
utrede muligheten for å skille ut Opera Østfold fra Østfold fylkeskommune som et selvstendig
rettssubjekt.
Styringsgruppemøtene har gjennomgått og behandlet følgende dokumenter :






Gtl Management AS, Utredning av overordnede rammebetingelser for styring og
administrasjon ved en eventuell etablering som selvstendig institusjon
KS Advokatene, utredning av juridiske forhold
Toril Mølmen, Spørsmål knyttet til skatt, mva. og offentlighet i forhold til framtidig
organisering av scenekunst og opera virksomhet
Pensjonseksperten AS, Utredning om tjenestepensjon i Opera Østfold
Styringsgruppen har ferdigstilt forslag til aksjonæravtale mellom Østfold
fylkeskommune og Halden kommune, vedtekter og styreinstruks etter utkast fra gtl
Management AS.

Utredning av selskapsform
AS eller IKS er de to aktuelle selskapsformene som har vært relevante å utrede. Både KS
advokatene og gtl Management AS anbefaler i sine vedlagte utredninger å velge AS. Dette til
tross for at et AS med sikkerhet medfører bortfall av kompensasjon for merverdiavgift som
tilfaller offentlig sektor gjennom merverdiavgiftskompensasjonsloven. Administrasjonen har
fulgt opp med ytterligere undersøkelser mot Stavanger konserthus og Kilden Opera og
Konserthus i Kristiansand som begge er organisert som IKS. Konklusjonen er at dagens
ordning med kompensasjon for merverdiavgift er svært usikker, og at det ikke vil kunne
påregnes å omfatte hele Opera Østfold sin virksomhet. Dette kompliserer regnskapsførselen
og det må utøves skjønn i forhold til et uklart regelverk. Det er rom for skattemyndighetenes
eget skjønn, noe som vil være forbundet med stor økonomisk risiko for en liten organisasjon.
Et AS vil gi trygge og forutsigbare rammer, og man unngår risiko for etterberegninger og
tilbakebetalingskrav.
Gjennom interesse-, og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk teater og orkesterforening arbeides
det for å få innført en lav merverdiavgift på billettsalget, slik at hele sektoren kan oppnå
fradrag. Museumssektoren har en slik ordning i dag.
Med bakgrunn i utredningene er anbefalingen fra Styringsgruppen at Opera Østfold, ved en
eventuell omorganisering, velger aksjeselskap som selskapsform.
Halden kommune har også lagt aksjeselskap som organisasjonsform til grunn i sine vedtak.
Økonomi
En omorganisering av Opera Østfold til et AS vil endre institusjonens forhold til merverdiavgift
og skatt. Opera Østfold vil ikke lenger være omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsloven.
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Både aksjeselskap og IKS er skattesubjekt etter skatteloven og plikter i utgangspunktet å svare
inntektsskatt, jf. skatteloven (sktl.) § 2-2, sml. § 2-36 (1). Selskaper som ikke har «erverv til
formål» er dog ikke skattepliktig for inntekt eller formue etter skatteloven. Det er vanlig å
opprette denne typen selskaper med ideelt formål. Da selskapet vil være et offentlig eid
selskap, vil lov om offentlige anskaffelse fortsatt gjelde.
Opera Østfold har de største utgiftene knyttet til utendørsoperaene på Fredriksten festning
annethvert år. Derfor har operaen større utgifter knyttet til produksjonsåret enn det
mellomliggende året. Det er derfor hensiktsmessig å se på driftens gjennomsnittlige inntekter
over to år. Totaltalt disponerer Opera Østfold kr 27.230 mill. i sitt budsjett. (2019 tall)
Sum årlig inntekt på
Staten
Østfold fylkeskommune
Halden kommune
Billettinntekter
Sponsorinntekter

kr 13,615 mill
kr 6,090 mill
kr 3.305 mill
kr 1,920 mill
kr 1,500 mill
kr 0,800 mill

Opera Østfold vil som følge av utskillelsen få årlige økte kostnader knyttet til:
Bortfall av merverdiavgiftskompensasjon
kr 0,75 mill
Kostnader til styre, regnskap og revisjon
kr 0,60 mill
I tillegg vil det være behov for en aksjekapital på kr. 500.000,- som en engangsinnbetaling.
En risikoanalyse viser at det bør være dekning for å kunne tilbakebetale ca. to forestillinger på
utendørsoperaene. Opera Østfold har pr i dag opparbeidet seg en egenkapital på fond som i
tillegg til aksjekapitalen vil dekke en slik situasjon.
Økte kostnader knyttet til bortfall av merverdiavgiftskompensasjon er beregnet gjennom
uttrekk fra de siste to års regnskaper for Opera Østfold (2016/2017). Kostnader til styre,
regnskap og revisjon er erfaringstall fra andre kulturinstitusjoner i Østfold. Vurdering av
aksjekapitalbehov er hentet fra egen risikovurdering knyttet til utendørsoppsetninger.
Aksjonæravtale
Styringsgruppen har behandlet aksjonæravtale, vedtekter og styreinstruks for et eventuelt
omorganisert operaselskap. Skissen til aksjonæravtale legges likelydende fram for Halden
kommunestyre 23. mai 2019 og regulerer det framtidig samarbeidet mellom partene ved en
omorganisering:

AKSJONÆRAVTALE FOR OPERA ØSTFOLD AS
§1

Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Opera Østfold AS.
§2

Forretningskontor
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Selskapets forretningskontor er i Halden kommune.
§3

Formål

Selskapets formål er å være en profesjonell, produserende regionopera med høy kunstnerisk
kvalitet. Selskapet skal ta posisjon som regionens profesjonelle kraftsenter innen
operaproduksjon og formidling. Selskapet skal gjennom samarbeide med det frie, profesjonelle
sang- og musikkfeltet og amatørmiljøer bidra til utvikling av musikk- og scenekunstfeltet i
regionen.
§4

Eierskap

Selskapet er ved etablering eid av Østfold fylkeskommune (senere Viken fylkeskommune)
(50%) og Halden kommune (50%).
§5

Selskapskapital

Selskapet etableres med en ansvarlig aksjekapital på kroner 500.000,-.
Selskapets aksjekapital er innbetalt ved stiftelsen av selskapet av Østfold fylkeskommune med
kroner 250.000,- og Halden kommune med kroner 250.000,-.
§6

Finansiering av selskapets drift

Selskapets drift finansieres av statlige, regionale og lokale offentlig tilskudd, samt egne
driftsinntekter.
Bevilgningen over statsbudsjettet og hensynet til en tilfredsstillende virksomhet og utvikling i
selskapet er avgjørende for aksjonærenes konkrete årlige regionale tilskuddsforpliktelse.
Aksjonærene plikter overfor hverandre å yte likeverdige årlige tilskudd til selskapets drift.
De årlige tilskuddene skal være indeksregulert.
§7

Generalforsamling

Aksjonærene utøver sin myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og
økonomiplan, og andre saker som etter loven skal behandles i generalforsamlingen.
Kommunestyre i Halden og fylkestinget i Viken velger sine respektive medlemmer og
varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Generalforsamlingen fungerer
til ny generalforsamling er valgt og konstituert.
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Generalforsamlingen har fire medlemmer med to upersonlige varamedlemmer. Aksjonærene
oppnevner hver to medlemmer og et upersonlig varamedlem til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen velger selv sin leder, men slik at hver av aksjonærene har møteleder
hvert annet år. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utløpet av april måned hvert år. Generalforsamlingen skal behandle saker som fremgår av selskapets vedtekter og lovens bestemmelser.
Forøvrig avholdes møter i generalforsamlingen ved behov.
§8

Selskapets styre

Styrets oppgaver og ansvar fremgår av selskapets vedtekter og lovens bestemmelser.
§9

Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder / operasjef som ansettes av styret.
§ 10

Utdeling

Det skal ikke foretas utdelinger fra selskapet til eierne.
§ 11

Forkjøpsrett

Dersom en av aksjonærene ønsker å avhente hele eller deler av sitt eierskap i selskapet skal
selskapets øvrige eier ha forkjøpsrett til aksjene til pålydende verdi.
Dersom en av aksjonærene avhender hele eller deler av sitt eierskap i selskapet skal opprinnelige eiere utarbeide egen avtale om fremtidige årlige tilskudd til selskapets drift.
§ 12

Oppløsning og avvikling

Opera Østfold er et ikke-kommersielt aksjeselskap. Ved oppløsning av selskapet skal
likvidasjonsutbyttet fordeles i henhold til eiernes respektive eierandel.
§ 13

Diverse

Offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser skal gjelde for selskapet.
§ 14

Tvister

Tvist om forståelsen av denne aksjonæravtalen som ikke kan løses i minnelighet, avgjøres med
bindende virkning ved voldgift etter voldgiftslovens bestemmelser.
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§ 15

Endring av aksjonæravtalen

Endringer i denne aksjonæravtalen krever et enstemmig vedtak på generalforsamling.
§ 16

Lov om aksjeselskaper

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lov om aksjeselskaper.

Arbeidsgivertilknytning og pensjon
Det må inngås avtale med en arbeidsgiverorganisasjon som har forpliktende tariffavtaler med
landsdekkende og bransjespesifikke arbeidstakerorganisasjoner som dekker alle relevante
arbeidsfunksjoner for Opera Østfolds fremtidige medarbeidere innen kunstneriske,
administrative og tekniske fagområder. De mest relevante tariffavtalene for fast ansatte
medarbeidere og engasjert teknisk personell vil være Spekters avtaler med LO-forbundene
Fagforbundet og NTL. For engasjert personell til operaens produksjoner vil avtaler med for
eksempel Creo, Norske Dansekunstnere, Norsk Sceneinstruktørforening og Norske
Scenografer være aktuelle. Glt Management anbefaler denne løsningen.
Pensjonseksperten AS har gjennomført en utredning om pensjonsrettigheter for de ansatte
hos Opera Østfold og Scenekunst Østfold. En omorganisering til et AS vil ha som naturlig
konsekvens at det etableres en privat tjenestepensjonsordning. Det er fullt mulig å etablere
en slik tjenestepensjon både i form av innskuddspensjon og hybrid pensjon på en slik måte at
de ansatte kommer likt ut sammenlignet med en videreføring av medlemskap i Offentlig
tjenestepensjon (OfTP).
Det legges som en helt klar forutsetning at det etableres en tariffavtale for den nye
virksomheten slik at alle ansatte har mulighet til å oppfylle vilkårene for ny AFP. Den
gjeldende tariffavtalen må sies opp inne tre uker etter virksomhetsoverdragelsen.
(Pensjonsutredningen ligger vedlagt)
Virksomhetsoverdragelse og etableringstidspunkt
Arbeidet med å stifte et nytt operaselskap må starte umiddelbart etter et eventuelt vedtak.
En omorganisering av Opera Østfold er definert som en virksomhetsoverdragelse. Etter
stiftelsesmøte må det nye selskapet i samarbeid med Østfold fylkeskommune / HR,
gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel 16.
Det blir det nye selskapet sin oppgave å inngå nye arbeidskontrakter, velge
arbeidsgivertilknytning, pensjons-, og forsikringsordninger samt engasjere regnskapsfirma,
revisjon, bankforbindelse m.m. slik at selskapet er operativt da de ansatte blir overført 1.
januar 2020.
Arbeid mot Staten, Kulturdepartementet og Stortinget
I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ble det gjennomført møter med Østfoldbenken og
representanter fra Stortingets Familie- og kulturkomitè. I begge møtene deltok Det norske
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blåseensemble (DNBE), Opera Østfold og Østfoldteatret, som er våre tre tunge institusjoner
på musikk- og scenekunstfeltet i Østfold. Resultatet av møtevirksomheten ble følgende
merknad fra Familie- og kulturkomiteen i budsjettbehandlingen:


«komiteen har merket seg at Opera Østfold oppnår gode resultater. Operaen har
inngått en forpliktende samarbeidsavtale med det regionale profesjonelle orkesteret
Det Norske Blåseensemble. I tillegg samarbeider de med andre profesjonelle
kulturinstitusjoner som Wermland Opera og Göteborgsoperaen. Opera Østfold har
sterk forankring i Østfold fylkeskommune og Halden kommune.»

Opera Østfold har søkt om en betydelig økning i sine budsjetter for 2020, som tar høyde for
økt aktivitet og ambisjonen om en mer robust kulturinstitusjon. Opera Østfold ber om økning i
tilskuddet etter en fordelingsnøkkel lik de gitt til de øvrige regionoperaer. Søknadene er fulgt
opp med møter på administrativt nivå med Kulturdepartementet (KUD) i april 2019, og videre
mot Østfoldbenken, representanter fra Familie og kulturkomiteen samt fylkespartiledere.
Statsbudsjettet 2020 blir viktig at flere grunner. Det vil være viktig for Viken fylkeskommune
at alle institusjonene har en god finansiell plattform, og en representant fra prosjekt Viken
fylkeskommune deltok i møtet med KUD. Fra 2021 er det planer om å endre ansvarsdelingen
mellom staten og fylkene når det gjelder kulturinstitusjonene.

Fylkesrådmannens vurdering
Opera Østfold har fra 2003 og frem til i dag utviklet seg til å bli en viktig kulturinstitusjon med
anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Opera Østfold er medlem av nettverkene
Opera Norge og Opera Europa og deltar aktivt på deres samlinger. Kvaliteten på
operaoppsetningene blir vurdert som en av de beste i Norge sammenlignet med de andre
distrikts-, og regionoperaene. Opera Østfold har opparbeidet en struktur og kompetanse som
gjør at organisasjonen fremstår som en tydelig regional kulturinstitusjon.
Utredningen om fremtidig organisering av Opera Østfold har hatt som mål å skape videre
utviklingsmuligheter for operaen og for operakunsten i Østfold. Den nedsatte styringsgruppen
anbefaler i sitt arbeid at Opera Østfold, ved en eventuell omorganisering, etableres som et
ikke-kommersielt aksjeselskap.
Østfold fylkeskommune har over tid sikret den økonomiske utviklingen for Opera Østfold. I
2014 ble det inngått en ny samarbeidsavtale med Halden kommune. Avtalen forpliktet Halden
kommune å bidra i samarbeidet på lik linje med Østfold fylkeskommune, og Halden kommune
har i sin økonomiplan innarbeidet en opptrapping av sine tilskudd til kr. 2,570 mill. i 2020.
Halden kommune har i sine vedtak tatt høyde for å trappe opp sitt bidrag ytterligere for å
komme på lik linje med Østfold fylkeskommune på bakgrunn av pris og lønnsvekstøkningen
fra 2014 og frem til i dag. Halden kommune tar også høyde for deling av kostnader til styre,
regnskap og revisjon. Det gir et samlet årlig tilskudd fra Halden i 2021 på kr. 3,600 mill. i
nominelle kroner 2019. I tillegg er det i forslaget til aksjonæravtalen fremforhandlet at
tilskuddene skal indeksreguleres. Et sterkt lokalt eierskap er vesentlig for å lykkes i en
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langsiktig satsing på opera i Østfold, og Halden ønsker et likeverdig eierskap med Østfold
fylkeskommune.
Halden kommune, med vedtak om sin betydelige opptrappingsplan, oppfordrer Østfold
fylkeskommune til en deling av økte kostnader til generalforsamling, styre, regnskap og
revisjon. Med dette forslaget vil de økte bidragene fra Halden kommune og Østfold
fylkeskommune både dekke bortfall av mva. kompensasjon og økte kostnader, og samtidig gi
litt rom for økte produksjonsmidler.
Ambisjonene for Opera Østfold tilsier likevel at det er behov for å sikre operaen økte
produksjonsmidler fra staten, slik at målene om å levere operakunst til hele Østfold med god
regional forankring kan nås. Målet er å komme opp på samme fordelingsnøkkel som andre
kulturinstitusjoner i Norge slik at Østfolds befolkning får et operatilbud på linje med andre
regioner.
Utredningen viser et behov for tilført aksjekapital på kr 500.000, -. Denne aksjekapitalen
anbefales delt likt mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune med et innskudd på
kr 250.000, - fra hver.
Med de nye forpliktelsene til Halden kommune vurderer fylkesrådmannen at grunnlaget for å
skille ut Opera Østfold som selvstendig kulturinstitusjon er tilstede. Utredningene viser at det
er realistisk å gjennomføre dette innen 1. januar 2020. Omorganiseringen er godt forankret i
Regionalplan kultur 2018 - 2028 som gjelder inntil Viken har fått på plass nye regionale planer.
I oppfølgingsmøte med Kulturdepartementet deltok fylkeskultursjef Jon Endre Roed Olsen
som representant fra «prosjekt Viken fylkeskommune». I dette møtet ble en omorganisering
av Opera Østfold og Scenekunst Østfold presentert, og det ble bedt om økte tildelinger for å
bli likestilt med øvrige kulturinstitusjoner i Viken og i Norge.
Under forutsetning av at Halden kommunestyre 23. mai 2019 stadfester formannskapets
vedtak datert 2. mai 2019, anbefaler fylkesrådmannen, i tråd med Styringsgruppens
utredninger, at Opera Østfold omorganiseres til et ikke-kommersielt aksjeselskap.
Styringsgruppen anbefaler at den konstitueres til selskapets styre fram til første ordinære
generalforsamling, på grunn av hensynet til kontinuitet i overgangsperioden.
Fylkesrådmannen anbefaler at de administrative representantene likevel ikke inngår i styret,
da det vil kunne skape inhabilitet i den administrative oppfølgingen. De kan likevel gis status
som observatører med møte- og talerett.
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